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Mlaams Nationaal bVeekblad 

De onverwachte 

opstand 
Dat de staking schadelijk is voor 's lands ekonomie en 
financies, dat de niet-stakende werknemer uit de privé-
sektoren het eerste slachtoffer is van de spoor- en postchaos, 
dat anarchistische aktivisten zoals steeds op vinkenslag 
liggen om de chaos te vergroten en te bestendigen: het is 
allemaal waar. Het wordt dik onderstreept en in de verf gezet 
door degenen die onvoorwaardelijk in en achter de regering 
staan. Maar het mist iedere vorm van verklaring, hoe het tot 
de huidige toestand is kimnen komen. 
Men kan er niet onderuit vast te stellen dat de staking mas
saal is en dat ze spontaan op gang kwam. Een syndikale 
samenzwering — zoals de PW'ers dat zo graag stellen — was 
er duidelijk niet: de syndikale organizaties, inclusief de 
liberale, hebben zich achter de beweging geschaard toen die 
reeds volop van de grond was gekomen. Sindsdien is de toon 
gestegen en zijn we beland in de tijd van de verbale kracht
patserij. Maar wie aandachtig toekijkt, zal niet ontkennen 
dat de syndikale top vrij behoedzaam blijft 
De omvang en de spontaneïteit van de staking kunnen slechts 
verklaard worden door een diepe malaise, die het regerings
beleid bij de bevolking heeft verwekt De zogenaamde belan
gentegenstelling tussen de stakende ambtenaren en de niet-
stakende werknemers uit de privé-sektoren wordt door de re
geringsgezinde kommentatoren demagogisch uitgebuit Men 
vergisse zich echter niet: de „gepriviligeerde" staatsambtena
ren behoren voor drie-vierden tot de karig bezoldigde ni
veaus vier en drie. Niet zij zijn verantwoordelijk voor het feit 
dat het ambtenarenkorps mateloos is aangezwollen en gepo-
litizeerd; de schuld daarvoor ligt bij de beleidsinstanties. 
De regering heeft zich fundamenteel vergist in de ware 
gevoelens en gezindheid van de bevolking. De mensen gaven 
zich aanvankelijk echt rekenschi4> van de toestand en waren 
écht bereid om, door inlevering hunnerzijds, uit de put te 
geraken. Uit de zwijgende duldzaantheid waarmee de bevol
king zich heeft laten aftoppen, trok Martens de konklusie dat 
alles hem toegelaten was en dat zelfs zijn gekste karper-
sprongen de vijver van apatie niet zouden beroeren. Dat de 
massale reaktie thans precies uit de openbare diensten komt 
heeft een voor de hand liggende verUaring: in deze tijd van 
grote onzekerheid en werkloosheid zijn zij de enigen die in 
beweging kimnen komen. 

De mateloze arrogantie van Martens-V, de wijze waarop zij 
de bevolking heeft belogen en bedrogen zijn de ware oorza
ken van de beroering. Het krediet waarover deze regering 
aanvankelijk onbetwistbaar beschikte, heeft ze totaal ver
speeld. Alle elektorale beloften werden gebroken, alle voor
nemens en vooruitzichten ten schande gemaakt De toestand 
van de overheidsfinancies is rampzaliger dan ooit Ondanks 
de korte-termijnbeloften, in ruil voor de inlevering, is er voor 
de bevolking geen enkel merkbaar teken van beterschap. De 
begroting die in zeven haasten tijdens de zomer werd ineen-
geflansd, is een kortademig knoeiwerk. De regering, zwel
gend in de roes van de opnieuw verkregen volmachten, vond 
het overbodig om ook maar enige vorm van overleg te plegen. 
In plaats daarvan verbeuzelde ze haar tijd aan het Ck)ckerill-
Sambrekompromis, dat opnieuw het bewijs bracht van haar 
spilzucht en haar waanzinnig gegoochel met miljarden. 
De kleinzielige, elektoraal-berekende wijze waarop de voor
zitters van de regeringspartijen mekaar een paar weken ge
leden de begrotingskaas van het brood probeerden te snoe
pen, heeft wellicht de doorslag gegeven. Van de manhaftige 
eensgezindheid, de krachtdadige doelbewustheid die zo ijve
rig werden voorgewend, bleek in werkelijkheid niets te zijn. 
Zo is het rond een reeks van aftoppingsmaatregelen die 
ieder voor zich schijnbaar niet wereldschokkend zijn, geko
men tot de huidige beroering: een onverwachte, niet-geplan-
de, massale opstand tegen de leugenachtigheid en het 
schaamteloos bedrog van het huidige beleid, (tvo) 

Foto van de week 

— Eén ding werd duidelijk na de aanslepende staking van de meeste overheidsdiensten: het grote ongenoe
gen over de Belgische regeerpolitiek werd op één hoop gegooid Met de miserie die ons allen treft vandien: net 
als de grootste hoop briefwisseling, de pensioencheckss ligt ook uw WIJ van vonge week allicht ergens in de 
postberg van Brussel X. Ergerlijk is dat de hardst getroffen slachtoffers van de staking de zwakste gezinnen 
zijn. De limousines van de wanbeherende ministers blijven door het land razen. „België KO" titelden inmiddels 
gezaghebbende editorialisten in het buitenland. Martens V maakt duidelijk ophef 

Meerderheid tegen kernwapens 
Datgene wat iedereen eigenlijk al wist werd zopas door een 
opiniepeiling bevestigd. De overgrote meerderheid van de bevolking 
is radikaal gekant tegen de plaatsing van kernwapens in ons land. 
Méér dan 80 "/o van de Vlamingen zeggen neen aan de nucleaire 
waanzin. Dit blijkt uit de gegevens verspreid door een enquête gehou
den in opdracht van het weekblad „Panorama". 
Deze resultaten wekken eigenlijk kans op een totale vernietiging 
weinig verwondering. Zij die zich 
nog de massale betoging van 
twee jaar geleden doorheen de 
Brusselse straten hennneren, wis
ten toen reeds dat het menens 
was. Dat „het volk" zich verzet 
tegen een eventuele installatie van 
kernraketten op ons grondgebied. 
Vermoedelijk zullen op zondag 
23 oktober a.s. nog meer mensen 
uiting geven aan hun oprecht ver
langen naar vrede. De weerzin 
tegen oorlog is nog het grootst bij 
hen die de verschnkking van een 
oorlog reeds hebben meege
maakt, zo blijkt uit deze peiling. 
Uitgerekend de ouderen ontpop
pen zich als de felste tegenstan
ders van de atomaire bewapening 
Het veilig stellen van onze wester
se, demokratische waarden en in
stellingen tegen een buitenlandse 
diktatorale. agressor, evenals de 
zorg om de vrijheid van ons volk 
te behouden komen hierbij met in 
het gedrang. Wij pleiten helemaal 
niet voor naïeve weerloosheid. 
Maar deze terechte verdediging 
en het behoud van onze weer
baarheid mogen toch nooit de 

van dit volk en van de hele mens
heid dichterbij brengen. Het plaat
sen van kernwapens in West-Eu
ropa verlaagt de oorlogsdrempel 
en verhoogt de mogelijkheid op 
een gewapend konflikt dat tot 
Europa zou beperkt blijven en van 
dit oude avondland een levenloze 

woestijn zou maken! 
De Vlaamse vredeswil is diepge
worteld. Trouw aan de „Nooit-
meer-Oorlog"-gedachte zullen 
vele Vlaamsnationalisten deelne
men aan de vredesmars, evenwel 
met b>ehoud van het eigen gelaat 
en zonder zich te laten opslorpen 
of misbruiken. 
Een regering die tegen de algeme
ne volks- en vredeswil ingaat en 
dus toch kiest voor de installatie 
van de raketten verliest elke vorm 
van geloofwaardigheid en binding 
met het volk. (pvdd) 

...en toch geen eiland 
In 1984 bestaat de Volksunie 30 jaar. Dit schrikkeljaar wordt 
dus niet zo maar een jaar voor ons. De Volksunie plant om 
dit feit te herdenken een heleboel aktiviteiten. Eén daarvan 
is de uitgave (door het WlJ-redaktiekomitee) van een lees-
en kijkboek over de jarige partij en haar weekblad. Maar de 
Volksunie is geen eiland, het verhaal zal dan ook geborsteld 
worden met dit veranderende land in een onstuimige wereld 
op de achtergrond. 
Maar dit lees- en kijkboek kan ook uw verhaal worden, laat 
daarom de redaktie gebruik maken van uw plaatselijk 
archief, oude foto's, pamfletten, sterke verhalen, dokumen-
ten van toen-
Graag uw medewerking: redaktie WIJ, Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. 



m Brieven 

TWEE MATEN-

Minister KnOops denkt eraan om de 
prijs van het aardgas op te drijven om 
met de winst goedkoper aardgas aan 

W I J ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wij. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W I J behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar Ie maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
IS niet noodzakeli jk de onze 

De redaktie 

de Waalse stikstofbedrijven te kunnen 
leveren. Natuurlijk zullen de jonge ge
zinnen met kinderen en de oude ge
pensioneerden in Vlaanderen de heer 
Knoops en alle Vlaamse ministers 
dankbaar zijn voor dit gebaar van 
roerende Belgische solidariteit 

Dat de regering geen 200 miljoen over 
had om het uitgeversbedrijf Orbis te 
redden is begrijpelijk, het ging hier 
maar over belachelijke Vlaamse kui
tuur. Maar Waalse bedrijven in stand 
houden ten koste, niet van de klanten, 
maar van de Vlaamse verbruiker, dat is 
pas ekonomische politiek. 

A.C„ Aalst 

SCHIJNHEILIG 

In „Wij" van 1 september vond ik de 
artikelen; „Hoe schoon wordt mijn 
school?" en „Mensen van na 2000" 
(van TVO) heel konsekwent 

... Eh de zo noodzakelijke brede alge
meen-menselijke vorming vergt (hoe) 
dan ook leerkrachten, voor wie er 
geen verschil bestaat tussen cle woor
den beroep en roeping... (TVO) 

Misschien nog even vermelden dat het 
huidige kabinet Martens V onder toe
doen van minister van Volksgezond
heid mevr. Rika Steyaert de bijdrage 
van de ouders voor internen verblij
vende in MPI's verhoogd heeft met 
100 % en deze voor de semi-intemen 
met 50 %. Hierbij blijkt nog eens dat 
deze regering bij de inlevering het 
meest de zwakkere groepen treft En 
dan biezonder ouders van gehandi
capte kinderen. In de vakantie mag de 
heer Ck)ens, minister van Onderwijs, 
met veel bombast de subsidiering van 
het lON-projekt (geïntegreerd onder
wijs) verkondigen. 

Wat reeds 2 jaar bestaat maar waarbij 
nu enkel de middelen ervoor gesubsi

dieerd zullen worden. Bahl Kan het 
nog schijnheiliger of m.a.w. hoe is de 
koördinatie In het ministerkomitee? 

Een punt voor senator Nelly Maes om 
zeker te volgen in de kommissie On
derwijs! 

D.L, leper 

VOOR ONS RECHT 

Laat ons kampen voor ons recht 
lang genoeg zijn wij verknecht 
Weg met bastaards en verraders, 
want dat zijn maar vuige daders. 
Gooi die bende overboord -
z' hebben ons al te lang gestoord. 

Oog om oog en tand om tand, 
ieder baas In eigen land. 
Wil men ons nog langer pesten, 
gaan we deze stal uitmesten. 

Vlaanderen mag niet meer gedogen 
dat zijn Volk wordt uitgezogen! 

G.V., Melle 

15 JAAR GELEDEN 

WIM MAES • 

Op donderdag 3 oktober 1968, nu al 
15 jaar geleden, is Wim overleden. Uit 
„Wij, Vlaams Nationaal", van toen, het 
volgende: „Wim Maes heeft ons, poli-
tiekers, de les gegeven dat intellekt 
niet alles is en dat het geloof inderdaad 
bergen kan verzetten. Het geloof dan 
van een Wim Maes, want we zijn er 
rotsvast van overtuigd dat we in heel 
ons lang leven weinig mensen van zijn 
formaat en zijn kwaliteiten zullen ont
moeten." 

Ook dit jaar wordt Wim herdacht 
De Wim Maes-werkgroep zal op zon
dag voormiddag 2 oktober aan het 
graf van Wim Maes, een korte bezin-
nlngsstonde houden en bloemen aan
brengen. 

Een bijdrage voor deze bloemenhul
de kan gestort worden op de bankre

kening van het Vlaams Solidariteits
fonds Kontich, nr. 408-4023091-81. 

De Wim Maes-werkgro«p 

PROTEST 

Na het bijwonen van een lokale voet
balmatch te Geel tussen de scholieren 
van FC Kasterlee en een Geelse ploeg 
keek ik verbaasd op toen mij een 
Franstalig ticket werd aangeboden. 
Het spreekt vanzelf dat ik tegen dit 
voorval krachtig protesteer! 

H.D.W., Kasterlee 
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Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel. 582.14.41 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-41 2589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 
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Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31.13.76 

TEL 014-21.1207. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101. Ternat 
Tel. 02-58213.12 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

uitgebreide keus bemeubelde villa's - appart. - en studio's 
In alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto's 

LEOPOLD ll-LAAN 1205 
•491 OOSTDUINKERKE 
TEL. OSt/ll .28.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maondag gesloten 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-212911 en 053-212757. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19.93 

Import • Export 

STUDIO 
DANN 

02-42869^ 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— HuwelJjksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne - uyttendaeie 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

imigroetraat 128, 9328 dendermonde-achoonaard» 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwltz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel.; 03/235.65.75 

lustrerie 

mare 
de vriese 
b,ir riut;ll«'l.i.tn T'"; 
CSQ/a- j / 4 Ü 4 
b . i a n t ) (uq<je k o r t r i j k 

*)(.<; t)(u<j<)e 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/35370.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

Loodgieterij, sanitair, zink, gas, 
roofing, waterverwarnners, 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 
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Happart kraait 
met... 
De dienstdoende burgemeester 
van het Vlaamse Voeren, de on-
dertusen welbekende bendelei
der Happart, heeft er tijdens het 
voorbije weekeinde weer een 
potje van gemaakt In Remers-
daal greep het feest van de Waal
se Voerenaars plaats. Men had 
aangekondigd dat hiervoor dui
zenden sympatizanten zouden 
komen afzakken. Afgezien van de 
massaal aanwezige rijkswach
ters, waren er hooguit een paar 
honderd toehoorders. 
Dit belette Happart niet om in 
zijn gekende, driftige stij l te keer 
te^aan. Indien het niet zo'n droe
vig feit was dat deze terrorist 
benoemd werd dank zij de CVP 
en P W , dan zou men het uit
proesten. Happart eiste Cstel je 
voor) het ontslag van de Lim
burgse goeverneur-
Het wordt de hoogste ti jd dat de 
regering die man afzet (en hem 
tegelijkertijd advizeert om naar 
een psychiater te gaan). Diezelf
de regering die van zichzelf 
steeds beweert „krachtdadig" te 
zijn, is (ook) in deze kwestie 
biezonder lafhartig. Uit vrees 
voor de Waalse chantage? 

... Stationschef 
Dehousse 
Afdreiging en arrogantie waren 
overigens schering en Inslag op 
deze bijeenkomst Behalve een 
aantal verwaaide FDFers, vereer
de de voorzitter van de Waalse re
gering, J.-M. Dehousse, de verga
dering met zijn aanwezigheid. Hij 
hield zelfs een gesmaakte (sic) 
tussenkomst waarin hij de volle 
steun toezegde vanwege de una-

Als het normale leven verstoord 
is, wordt plots de algemene 
aandacht gevestigd op 
omstandigheden die bij een 
gewone gang van zaken haast 
niet opgemerkt worden. Zelfs In 
onze onmiddellijke omgeving 
lopen we scheefgetrokken 
feitelijkheden voorbij zonder ze 
te zien. We kijken er wel eens 
naar, maar we zien ze niet meer 
Het Is zoals met onze duim of 
grote teen. Pas als we hem kwijt 
geraken, beseffen we het nut en 
zelfs de noodzaak ervan. We 
leven In grote mate als 
marionetten, bengelend aan 
touwtjes van de gewoonte, 
onbewust van wat er allemaal 
omgaat gedreven door de sleur 
en de slenter van elke dag. 
De staking van het openbaar 
vervoer en de postdiensten Is 
zonder twijfel een Incident dat 
het maatschappelijk leven 
onderste boven haalt Er 
ontstaat plots een hele 
ontreddering. De gewoonte 
wordt danig verstoord. Deze 
staking betekent meer dan wat 
ontevredenheid van het 
overheidspersoneel over hun 
loon of pensioen. Ze Is een 
opwelling van een dieper liggend 
ongenoegen van een massaal 
deel van de bevolking De 
Vlamingen zijn lang met zo 
revolutionair als de Walen. In 
Vlaanderen heerst een ander 
sociaal klimaat Bij grotere 
onafhankelijkheid zou ons volk 

nieme Waalse regering aan Hap-
parts isesterijen. „De Luiksgezinde 
Voerenaars zijn een symbool van 
de algemene Waalse strijd tegen 
het Vlaamse imperialisme", riep 
Dehousse uit 
VU-voorzitter Vic Anciaux rea
geerde scherp tegen Dehousse. 
„Deze Waalse politicus heeft in 
een Vlaamse gemeente niets te 
maken, hij mag er eventueel op 
reis gaan, maar dan niet in zijn 
funktie als voorzitter van de Waal
se Regering, die daar eisen gaat 
stellen. Indien hij dat toch wil doen, 
dan stelt Dehousse zich beter op 
voor het stationsplein van Luik" 
Zelfs SP-presIdent Van Miert 
vond het gedoe van Happart van 
Co toch al te grof- zodat het wel 
heel erg moet geweest zijn. En de 
CVP en P W ? Zij ploegden 

Coens en 
Dehaene 
Zij krijgen het benauwd. Hun tot 
op heden suksesvolle carrière 
danken zij bijna uitsluitend aan hun 
aktivltelten binnen de kristelijke 

misschien niet gegrepen hebben 
tot het ultieme wapen dat onrust 
en verwarring brengt Nochtans 
kan je met je ellebogen 
aanvoelen dat ook in Vlaanderen 
het wantrouwen en de 
misnoegdheid een grens hebben 
bereikt waarover de redelijkheid 
stil valt Ik begrijp dan ook de 
felle reaktie, die onloochenbaar 
van onderuit is gegroeid en niet 
voorbereid of gepland werd 
door een syndikale top. De 
arrogante, niemand of niets 
ontziende, neo-liberaal 
geïnspireerde regering heeft 
zodanig grof, stuntelig en 
onsamenhangend gespeeld dat 
ze nu oogst wat ze zelf heeft 
gezaaid. 

De staking heeft nog een 
andere pijnlijke feJtelijkheld In het 
volle licht gesteld. Weliswaar op 
een onrechtstreekse wijze. Maar 
plots wordt de benarde toestand 
naar voor geschoven van een 
grote groep van ons volk. 

De snel evoluerende wereld van 
vandaag, geleid door 
wetenschap en techniek, heeft 
ons al te zeer de bejaarden 
doen vergeten. Je mag je 
gelukkig prijzen als je ouders of 
grootouders het goed stellen en 
zich geen zorgen hoeven te 
maken. Maar-weet dan dat er 
duizenden zijn die met een 
schamel pensioentje moeten 
rondkomen. Die elke maand met 
veel meten en rekenen amper 

vakbeweging. Dit ACV Is, naast de 
Boerenbond en de Mlddenstands-
organizatie, sinds jaar en dag één 
van de belangrijkste vleugels bin
nen de grote CVP. En traditioneel 
heeft het ACV in een regering, 
waarvan de CVP deel uitmaakt 
recht op een aantal belangrijke 
ministerposten. Bijvoorbeeld on
derwijs en sociale zaken. 

de eindjes aan elkaar kunnen 
knofjen. Zij leven volkomen in 
de schaduw. Zij zijn als kinderen 
overgeleverd aan de diensten 
die de maatschappij hen biedt 
Vooral denk ik aan hen die 
lichamelijk of mentaal door de 
ouderdom getroffen zijn. Velen 
van hen leven In feite een 
onmenselijk bestaan. Wat bieden 
,ve aan deze mensen, die 
nochtans gewerkt hebben voor 
onze huidige welstand? 
Deze week wil Ik je aandacht 
vestigen op het pijnlijke dossier 
van de honderdduizenden 
bejaarden. Deze groep, die In 
verhouding nog fel zal 
toenemen, vereist onze 
prioritaire bekommernis. Krisis of 
geen krisis, staking of geen 
staking, burgemeester, gewoon 
raadslid of bestuurslid, iedere 
Vlaams-nationalist in elke 
gemeente van Vlaanderen, vraag 
ik met aandrang dit dossier In 
de eerstvolgende dagen op tafel 
te leggen en te onderzoeken. 
Ons allen wacht de opdracht 
allerhande Initiatieven te nemen 
om de gepensioneerden het 
leven wat zonniger te maken. 
Zeker in de komende 
wintermaanden. Zeker In de 
wereld van morgen. 

Vic ANCIAUX 

Twee jaar lang konden deze minis
ters het sluimerend ongenoegen 
van de ACV-achterban in be
dwang houden en elke openlijke 
kritiek tegen het door de centrale 
regering gevoerde beleid onder
drukken. Thans lijkt dit voorbij. De 
ACV-gesyndikeerden van de 
spoorweg en de kulturele sektor 
stelden het zelfs nog krachtiger 
door hun leden op te roepen in de 
toekomst niet meer voor de CVP 
te stemmen I Of dit een historisch 
keer- en breekpunt Is In de ver
houding tussen vakbond en partij, 
kan men heden moeilijk voorspel
len. 

Maar wat toch duidelijk wordt is 
dat een hele reeks - ACV-CVP-
pollticl erg zenuwachtig rondlo
pen. 

Nochtans blijven de ministers 
Coens en Dehaene hardnekkig 
het beleid verdedigen. De moed 
der wanhopigen? 

Voorzitter^ 
Anciaux 

Algemeen VU-voorzitter Vic 
Anciaux behandelde tijdens zijn 
wekelijkse ontmoeting met de 
pers ook het recente bezoek van 
VU-gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz aan Tsjechoslova-
kije. 

De reis van Schiltz naar Praag 
heeft ontegensprekelijk zijn nut 
gehad vermits hierdoor ander
maal de internationale bevoegd
heden van de Vlaamse Gemeen
schap werden benadrukt Dit re
cente bezoek maakte ook op 
schrijnende wijze duidelijk dat 
het Belgische departement van 
Buitenlandse Betrekkingen in de 
grootste mate verwaarloosd 
heeft om de schuchtere, maar 
onstuitbare federalizering van 
België in het buitenland kenbaar 
te maken. 

Bovendien is het ook zo dat dit 
gesprek tussen een Oosters en 
Westers land van groter belang 
voor de vrede en ontspanning is. 

dan de onzinnige teorie van af
schrikking door bewapenings
wedloop. Tot slot kadert dit be
zoek ook in de visie dat de 
Europese landen een eigen be
langrijke inbreng moeten hebben 
in de algemene wereldpolitiek. 
En deze niet alleen over te laten 
aan de krankzinnige wedijver 
tussen de beide machtsblokken. 

Redder 
Gandois 

Op het moment dat de regering-
Martens V in de stakingspoel 
ploeterde bleef de Franse konsu-
lent Gandois niet technisch 
werkloos bij de pakken zitten. 
Hij is nog immer saneringsrap
porten aan het schrijven ten be
hoeve van Cockerill-Sambre en 
voor de prijs van tientallen mil
jarden belastinggeld. Maar bo
vendien zegde hij toe de (sinds 
juni) formeel failliete dochterson
derneming CockéVill-DRC in 
Frankrijk te redden met centen 
van Cockerill-Sambre. Waarvoor 
de toestemming van de Vlaamse 
belastingbetalers hoegenaamd 
niet via referendum werd ge
vraagd. Of, hoe „gesaneerd" 
wordt met extra-peperdure reke
ningen van een Frans konsulent 

Deze week dit... 
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grote, massale en langdurige sta
kingen. Bovendien is het ook alge
meen geweten dat de gelden van 
de vakbonden biezonder „vakkun
dig" belegd en beheerd worden, 
waarbij zelfs wilde geruchten gaan 
over Zwitserse en andere vreem
de banken... Het kan dus nog een 
eindje duren. 

Geloof... 

— Niet alleen de vakbondsleiders waren even het noorden kwijt toen bleek dat de „spontane staking" van hun 
achterban enorme proporties begon aan te nemen. Vooral de regering was kompleet overstuur Onder meer 
minister van Openbaar Ambt Nothomb voelde elektorale nattigheid en stuurde op de show-perskonferentie 
van Gol in het Brussels perscentrum zijn kat Als „het" er moet van komen dat de regering de „politieke 
konklusies" moet trekken uit de overweldigende stakingsgolf dan zou Nothomb zeker niet alle giftige pijlen op 
hem willen afgevuurd zien. Nadat de liberale regeerpartners en ACV'er Dehaene de regeringsmaatregelen 
publiekelijk hardnekkig verdedigden, werd baron Nothomb weer bereid gevonden zijn ministeriële verant
woordelijkheid op te nemen. 

ACV-keuze 
De regering krijgt het kwaad. 
Zoveel is duidelijk. Zeker nu ook 
de kristelijke vakbond mee op de 
stakingskar sprong. En de Waal
se vleugel van het ACV, de MOC, 
maakt hierbij nog het meeste 
lawaai. „Wij zullen de via biezon-
dere machten opgelegde on
rechtvaardige regeringsmaatre
gelen afwijzen en bestrijden.' 
Nadat de kristelijke vakbondslei
ding er gedurende twee jaar in 
geslaagd was elke mogelijke sta-
kingsaktie in de kiem te smoren, 
krijgt zij thans het deksel op de 
neus. De basis dwong de leiding 
het geweer van schouder te ver
anderen. En wat men ook mag be
weren: dit is ongetwijfeld een 
politieke staking. De staking is 
immers gericht tegen de afbraak-
politiek van de regering, zodus-
Maar dit zullen de ACV-bonzen, 
dus de CVP'ers, wel niet graag 
horen. De aloude keuze tussen 
regeringsmacht enerzijds en 
overtuiging anderzijds dringt 
zich weer eens op. 

CVP tevreden? 
De jongste maanden kon men het 
geregeld meemaken dat de CVP 
aan de goegemeente meedeelde 
dat zij „zeer tevreden" was met 
het door de regering gevoerde 
beleid. Alle fraaie realizaties wer
den met een sfeer van CVP-blij-
heid omkranst: de benoeming van 
de idioot Happart, de waanzinnige 
aankoop van F-16 gevechtsvlieg
tuigen, de miljarden in de bodemlo
ze Waalse staalputten... En telkens 
was de CVP erg tevreden. 
Maar het aantal mistevredenen 
groeit. Ten bewijze daarvan de 
massale stakingsgolf. Zelfs in de 
eigen ACV-^chterban. Toch durft 
het CVP-partijbestuur het aan nu 
een mededeling rond te zenden 
waarin staat dat de regeringspoli-
tiek 'moet worden voortgezet ter 
bevordering van de werkgelegen
heid en ter sanering van de open
bare financiën. _ _ 
Ongelooflijk! Van deze beide be-

. langrijkste regeringsobjektieven is 

tot op heden niets werkelijkheid 
geworden. Integendeel. De werk
loosheid scoort schandalig en be
angstigend hoge pieken en het 
tekort in de staatskas beloopt ver 
boven de 500.000 miljoen frank. 
Maar de CVP blijft tevreden. U 
ook? 

Nu is het een algemeen bekend 
geheim dat die „stakerskassen" 
biezonder rijkelijk gevuld zijn. Zo
wat 80 % van de Belgische werk
nemers betalen een vakbondsbij
drage — en deze bedraagt al vlug 
meer dan 3.000 fr. per jaar — en 
de jongste jaren waren er geen 

Bijna dagelijks stromen er resulta
ten binnen van opiniepeilingen 
over dit en over dat. De één al inte
ressanter dan de ander. Eergiste
ren raakten de resultaten bekend 
van een enquête over het geloof 
van de 16- tot 21 -jarigen in God en 
maatschappij. Deze steekproef 
werd gehouden door de Katolieke 
Arbeidersjeugd, hierin bijgestaan 
door deskundigen van de Leuven
se universiteit Als opvallend moet 
zeker het „kleine geloof" worden 
vermeld: amper 1 op 2 jongeren 
gelooft nog in God (bij 16-jarigen 
niet eens 30 %) en vooral werk
zoekenden blijken de wekelijkse 
zondagsmis te hebben opgege
ven. 

...en 
samenleving 
Nog verrassender is de kille 
vaststelling dat 6 op 10 jongeren 
opteert voor „een paar sterke 
figuren die alles regelen zonder 
enige diskussie". De roep om de 
sterke man leeft dus bij nogal 
wat jonge mensen. Oorzaken 
hiervoor liggen voor de hand, 
maar ongetwijfeld is één van de 
belangrijkste het gebrek aan 
maatschappelijke vorming in het 
onderwijs. Vooral de zeer zware 
beknotting van het geschiede

nisonderwijs speelt hierbij een 
rol. Immers, mensen met een ge
schiedkundige bagage en kijk op 
het maatschappelijke gebeuren, 
zullen moeten vaststellen dat de 
veel té grote rol van enkelingen 
in het verleden een nefaste in
vloed had op het welzijn van de 
doordeweekse burger.' 

Het gebrek aan maatschappe
lijke interesse is schrijnend: 1 op 
5 jongeren leest nooit een krant 
(alhoewel zij een grote belang
stelling vertonen voor horosko-
pen-). Verder slaat de CVP niet 
meer aan bij de jongeren, vermits 
amper 1 op 4 nog voor deze partij 
zou stemmen. Dit is veel minder 
dan het kiespercentage bij de 
gehele Vlaamse bevolking. De 
VU zou 17,2 o/o behalen, d.i. onge
veer hetzelfde als de SP maar 
meer dan de P W . Agaiev krijgt 
150/0. 

BZN 
Ook de idealistische organizatie 
„Bond Zonder Naam' onder lei
ding van pater Phil Bosmans 
heeft duidelijk stelling genomen 
tegen de losgeslagen bewape
ningswedloop en tegen de instal
latie van kernwapens in Oost en 
Wes t Op de gekende manier, via 
treffende uitspraken op karton
nen wandkaartjes, steekt Bond 
Zonder Naam haar afschuw voor 
de mensdomvernietigende wa
pens niet onder stoelen of ban
ken: „Kernkoppen zijn doods-
koppen', „De levenden zullen de 
doden benijden" en „Wie echte 
vrede wil, moet bereid zijn de 
eerste stap te zetten". 

Deze standpunten zijn alleszins 
duidelijker dan de stellingname 
van de CVP, die barst van dub
belzinnigheid en schijnheiligheid. 

Waalse 
vlaggen De laatste auto 
De Franstalige gemeenschap in dit 
land heeft volkomen het recht 
haar feestdag te vieren. Deze valt 
op 27 september, herdenking van 
het uitdrijven van de Hollandse 
troepen tijdens de woelige sep
temberdagen van 1830. 
Aan het gemeentehuis van Sint-
Gillis hangt nu reeds de Waalse 
haan, in zesvoud, te wapperen. 
Op 11 juli jongstleden viel er ech
ter naast de tricolore wimpel, geen 
vlag te bespeuren. De leeuwevlag 
mocht niet wapperen. Het lijkt 
misschien een banaal feitje, maar 
het illustreert hoe benard de situa
tie voor veel Vlamingen in het 
Brusselse blijft De strijd is nog 
lang niet gedaan... 

Stakingskost 
Een staking kost geld. Veel geld. 
En in tegenstelling met wat soms 
aan de toog wordt verteld, staakt 
niemand voor zijn plezier (Uitzon
deringen niet te na gesproken). 
De „gesyndikeerden", die werkne
mers die dus lid zijn van een 
vakbond, ontvangen bij een sta
king (die erkend wordt door de 
vakbondsleiding) uiteraard geen 
loon meer, maar wel „stakersgeld". 

Bij de socialistische overheidsvak
bond bedraagt dit 520 fr. per dag, 
bij de kristelijke is dit 550 fr. Dit 
geldt voor de eerste week, nadien 
wordt het iets hoger. 

Maar het blijft dus duidelijk veel la
ger dan het normale loon. Vaak 
wordt gespekuleerd op: „Hoever 
kunnen de vakbonden gaan?", 
waarmee gepolst wordt hoelang 
de vakbonden nog geld hebben 
om hun leden te blijven betalen. 

Mijn gebuur stond in het opritje naast zijn huis de 
auto te poetsen. Ik waagde het oerdomme mopje: 
„mag ik er de mijne bijzetten?". Buurman weet dat 
het niet echt gemeend is en beschouwt mijn vraag 
dan ook louter als inleiding tot een gesprek. 
„Dit is mijn laatste," zegt hij, terwijl hij de bumper 
glanzend wrijft, „ik moet hem goed onderhouden 
dat hij zo lang mogelijk meekan. Want als hij het 
opgeeft is het gedaan met autorijden." 
Mijn gebuur is vijft ig jaar, veel te jong om reeds af
scheid te nemen vag aardse goederen. Maar hij is 
werkloos. En vast overtuigd, dat hij nooit meer aan 
de bak komt „Een huizeke zetten links of rechts is 
geen avans," zegt hij, „ze moeten sociale wijken 
bouwen of grote batimenten om het volk aan het 
werk te krijgen. Maar vooraleer het terug zo ver is 
zal den deze," hij wijst op zichzelf, „al lang op 
pensioen zijn." En na een korte pauze: „als er dan 
nog pensioen is tenminste". 
Mijn gebuur is bouwvakker. Een stielman van de 
bovenste plank. Kan even goed kasseien leggen 
als mouluren trekken of een overlopende kant op
zetten. Het soort dat van de baas het plan mee
kr i jg t met drie-vier knapen naar de werf t rekt de 
fundamenten begint te steken, enkele weken later 
de mei op het dak zet om dan binnen af te werken. 
Geen omkijken naar, de baas kan evengoed de 
hele tijd op z'n reet gaan liggen aan de Costa weet
ik-veel, het huis zal er staan. Sleutel op de deur. 
Zolang er gebouwd werd, kwam mijn gebuur 

behoorlijk aan zijn trekken. Eigen huis, geen kinde
ren, een autootje en alle zomers voor veertien da
gen met de tent naar de Midi. 
Twee jaar geleden kreeg hij zijn opzeg. Op een 
vrijdag, samen met iedereen die in het bedrijf 
werkte. Maar omdat hij een der besten was, nam 
de baas hem apart: „als ge w i l t kunt ge herbegin
nen maar dan aan zeventien frank minder. Want 
anders geraak ik er niet meer aan uit". 
Een jaar is hij opgetrokken aan zeventien frank 
minder. Niet eens opstandig. Blij dat hij nog aan de 
slag was. 

Sinds de zomer van vorig jaar is ook dat gedaan. 
„Ik heb altijd gedacht," zegt hij, „dat er aan de dop 
alleen luierikken stonden. Maar ik sta daar nu zelf." 
Zwartwerken is er voor hem niet bij. Hij is duivels 
bang om gepakt te worden en alles kwijt te raken 
wat hem nog rest „Ze vliegen tegenwoordig met 
helikopters rond om zwarte chantiers te vinden," 
beweert hij. Ik knik. Ik weet niet of het verhaal echt 
is. Maar het wordt hardnekkig, met voorbeelden uit 
de gemeenten zus-en-zo, aan het stempelbureau 
verteld. 

„Het strafste van al is," vervolgt hij, „dat degenen 
die vast werk hebben nu aan het staken zijn." Hij is 
kennelijk niet opgetogen over de staking. „Eigen
lijk zoudt ge moeten staken om werk te krijgen. 
Maar staken is er voor ons niet bij. Het werk neer
leggen is een schoon woord hé, maar om het neer 
te leggen moet ge het hebben. Al wat wij kunnen 
neerleggen is onze kaart Om er een stempel op te 
krijgen." 

Hij wrijft de zijkant van zijn autootje schoon. 
„Alhoewel, er moest iets gebeuren. En misschien is 
het nog maar best dat diegenen staken die het nog 
kunnen. Want in de privé moet ge niet met staken 
afkomen of ge ligt er uit." 

„Eigenlijk heb ik nog chance," zegt hij, „dat ik al 
vijft ig ben. Het is wel tien jaar te vroeg. Maar voor 
een jonge mens moet dat veel erger zijn. Hoe is 't 
met Koen, is hij terug aan slag?" Koen is mijn zoon, 
ook aan de dop geweest. Ik knik bevestigend op 
zijn vraag, blij voor Koen en beschaamd voor de 
man die zijn laatste auto aan het poetsen is. 
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Sociaal-ekonomisch m 
De staking van het grote ongenoegen 

Er werd gevloekt in het Achturenhuis, 
„Over 't algemeen blijkt uit de sociale geschiedenis van België dat het 
socialistische ABW veel vlugger zijn troepen heeft aangezet tot sta
king dan het ACV. In zijn beknopte geschiedenis van het ACV, 
getiteld „De Harde St r i jd ' heeft professor Robert Vandeputte de so
ciale verdiensten van het ACV in <Je bloemetjes gezet en de ACV-lei-
ders geloofd omwille van hun „scherp aanvoelen van de diverse 
behoeften van de arbeidersbevolking". 
Daarbij liet hij niet na om te wijzen op de geregeld opduikende 
rivaliteit en scherpe tegenstellingen met het A B W . 
Hij had zijn boek beter ietwat later gepubliceerd; dan zou in een aan
vullend hoofdstuk kunnen beschreven worden op welk een dood 
spoor de syndikale beweging de jongste ti jd versukkeld geraakte. Het 
ACV op kop. 

De staking van de openbare dien
sten, waar de twee „grote vakbon
den" nu met volle gewicht aan 
duwen, is niet uitgebroken als ge
volg van syndikale ordewoorden. 
Enkele trelnmannen uit Charleroi 
hebben, voor de politieke wereld 
volkomen onverwacht een wilde 
staking uitgelokt die zeer snel is 
overgewaaid over geheel het land 
en naar nagenoeg alle openbare 
diensten. 
Ook ACV en ABVV schrokken 
ervan op. Zo'n snelle en meteen 
zeer harde konfrontatie met de 
regering hadden zij in hun syndi-
kaal schema hoegenaamd niet 
voorzien. Wel integendeel. Vooral 
ACV-leider Houthuys bleef voor
dien zijn uiterste best doen om 
„zijn troepen" in de hand te hou
den en vooral geen massale sta
kingsbeweging „tegen de rege^ 
ring" te organizeren. 
Wat kritiek op de ultra-liberale 
regeringspolitiek hoorde natuurlijk 
vanuit het ACV-huis de wereld 
ingestuurd te worden, maar scher
pe politieke akties bleven uit den 
boze. Lief blijven voor Jean-Luc 
Dehaene en andere ACV-minis-
ters, zo was het parool. 
En ook vanuit het socialistische 
Achturenhuis kwamen geen grote 
syndikale marsbevelen. Net zoals 
de socialistische partij wist men er 
niet in welke richting precies dien
de gemarcheerd te worden. 

Geen pottenbrekerij 
Enkele FGTB-troepen uit Charleroi 
hebben dan maar het stakingspa
rool verspreid. 
Uiting gegeven aan het grote on
genoegen dat om diverse en uit
eenlopende redenen aan het zwel
len is in alle lagen van de bevol
king. En dit keer zaten én het ACV 
én het ABW, plus uiteraard de li
berale vakbond, in grote verlegen
heid. 
Pottenbrekerij in de achterban, 
door het niet steunen van de 
spontane staking, diende zeker 
vermeden te worden. En een 
waarschuwingsstaking aan het 
adres van de regering is syndikaal 
altijd graag meegenomen. 
Maar vanaf de officiële erkenning 
van de staking van de Waalse 

treinmannen, die ook in Vlaande
ren meteen het openbaar vervoer 
overhoop haalde, werden de vak
bondsleiders voor de stakingskar 
gespannen. Zonder dat ze meteen 
de touwtjes in handen kregen. 
Krampachtig blijven ACV én ook 
ABVV (vooral dan de Vlaamse 
syndikale leiders) een kompromis 
zoeken tussen hun stoere com-
muniqué-taal en de sussende 
woorden aan de onderhandelings
tafel 

Maar elke dag dat de staking blijft 
duren geraken én regering én de 
vakbonden almaar meer hun pe
dalen kwij t 

Of een kompromis kan uitgedok
terd worden met als eerste grote 
oogpunt de beëindiging van de 
staking kan tot op het laatste uur 
van de onderhandelingen niet ge
zegd worden. Omdat de vak-
bondslekJers zélf niet weten waar
heen ze kunnen optrekken. Om
dat ze vrezen dat meteen ook in 
alle duidelijkheid zou blijken wat 
voor een kloof er is gegroekJ 
tussen de syrKlikale leidir^ en de 
„achterban". Daarbij komt dan nog 
de hardnekkig aanslepernie rivali
teit tussen ACV en A B W . 

Maar dit laatste maakt dat de 
vakbondsleiders de gevangenen 
zijn van hun stoere uitspraken. 

Groot ei 
Er worden voor de galerij veel 
nummertjes opgevoerd. Het 
meest frappante van de aansle
pende staking van overheidsdien
sten was alleszins de groteske zet 
van het ACV door als eerste 
vakbond publiekelijk de wilde sta
king te erkennen. In het nationale 
AB W-sekretariaat werd er op dat 
moment nogal hard gevloekt 
Maar, eens het stakingsparool 
door ACV en dan uiteraard ook 
gevolgd door het A B W , over het 
land werd verspreid zaten Hout
huys en Vandenbroucke met een 
groot ei. Waarvoor of waartegen 
werd er nu uiteindelijk gestaakt? 
Welke syndikale eisen moesten er 
op de regeringstafel gegooid wor
den? 

Eén ding stond vast: alles moest 
geprobeerd worden om de deur 

voor onderhandelingen, al was het 
nog maar op een kier, open te hou
den. 
Geschrokken door de grote im-
pakt van de nationale staking trok 
de regering enkele eerste bezuini
gingsmaatregelen in en kwam ze 
dan op de proppen met een lacher 
van formaat: volgend jaar zouden 
ambtenaren, met een overgangs
regeling, net zoals in de meeste 
privé-bedrijven, voortaan hun 
wedde op het einde van de maand 
uitbetaakl krijgen. Waar de bezui
nigingen hier schuilen, nadat ACV-
minister Dehaene zelfs verklaarde 
dat veel ambtenaren door de ho
cus-pocus grap volgend jaar nog 

méér zouden gaan verdienen, is 
een raadsel.-
Een raadsel dat ook de vakbonds-
leidingen niet konden oplossen. 
Maar vooral hebben de syndikale 
leiders blijk gegeven van een vol
komen gebrek aan eigen originele 
voorstellen om uit de krisis te 
geraken. 
Het scherpe aanvoelen van diver
se behoeften van de arbeidersbe
volking (zoals professor Vande
putte het zo mooi schreeO is 
vandaag bij ACV, ABW en 
ACLVB kompleet zoek geraakt 
Er wordt slechts, en dan nog on
der druk van de achterban, defen
sief gereageerd op het wikle 

snoeiwerk van de regering-Mar-
tens V. 
Een syrKJikale krisisstrategie is 
nergens te bespeuren. Zo wordt 
er ook geen rekening gehouden 
met de duidelijk andersgerichte 
houding van de syndikalen in 
Vlaanderen vergeleken met de 
Waalse harde kernen. 
En uit puur zelfbehoud stappen de 
syndikale leiders over de slachtof
fers van de stakingsgolf; de ge
bruikers van het openbaar ver
voer bij voorbeeld. Zij moeten 
maar gedwongen solidair zijn. 
Evenwel, solidair met welke syndi
kale krisisstrategie-? 

(hds) 

Geen krisisgeleuter meer in de textiel 
Terwijl de regering magistraal wat aan het ploeteren is in de modder, 
vermeende miljardenbesparingen uitdoktert nadat op een andere be
grotingspost miljarden over de balk werden gegooid (bij voorbeeld 
voor Cockerill-Sambre) loopt gelukkig in dit land niet alles kompleet 
in de war. Er zijn nog sektoren en bedrijven waar met zeer originele 
projekten goede pogingen worden ondernomen om uit de krisis te ge
raken. 

En dat is dan weer .toevall ig" vooral het geval in Vlaanderen. Bij voor
beeld in de jarenlang zwaar geteisterde textiel- en konfektienijver-
held. 

Houthuys en Vandenbroucke werden voor de stakingskar ge
spannen zonder dat ze de touwtjes in handen kregen-

Nadat de Vlaamse textielbedrij
ven, als gevolg van een hardnek
kig beleidsverzuim van de rege
ring, op een puinhoop werden 
gegooid is in deze sektor nu een 
kentering ten goede merkbaar. 
Als gevolg van hard werken. Als 
gevolg ook van een merkwaardi
ge konsensus (maar dat blijkt 
alleen in Vlaanderen te kunnen) 
tussen werknemers en bedrijfs
leiding. 
Zoals voorzitter Fruru van de 
kristelijke textielvakbond het 
stelde: „Wij hebben niet gewacht 
op Palasthy". Dat wachten op 
Godot is precies wat de Belgi
sche regering op het gebied van 
tewerkstelling en arbeidsverde
ling wél blijft volhouden. 

Vast werk 
Zo werkt er in het Oostvlaamse 
Zele een spinnerij op volle 
kracht met ononderbroken be
nutting van het machinepark. 
Ook 's nachts dus, tijdens week

ends en op feestdagen. Een en 
ander maakt dat dit bedrijf is 
uitgegroeid tot Europa's grootste 
producent van syntetische tapijt-
garens. Op het eerste gezicht 
rijzen er vanzelfsprekend enor
me syndikale problemen. Bij 
voorbeeld: de zo moeizame ver
worven vijfdaagse werkweek. 

Maar, mits ernstige afspraken, 
die ook nog door de werkgevers 
worden nageleefd, kunnen ook 
vandaag nog duidelijk kleine 
wonderen geschieden. In zo'n 
textielbedrijf kon het kontinu-
werk georganizeerd worden door 
het inschakelen van het geheten 
wordt: overbruggingsploegen. 

Men heeft de optimale benutting 
van het machinepark (wat de 
rendabiliteit van het bedrijf uiter
aard ten zeerste ten goede komt) 
niet gezocht in de organizatie 
van wisselende ploegsystemen. 
Er werden aparte ploegen extra 
aan het werk gezet: arbeiders en 
arbeidsters bij voorbeeld die in 

dienst genomen worden om al
leen tijdens de weekends te wer
ken. Of nachtdienst te presteren. 
Op zich is zulks natuuriijk niet 
meteen zo aangenaam. Zeker 
niet om jarenlang vol te houden. 
Maar er zijn ook nog andere 
sektoren waar zulks onvermin
derd geschiedt: bij voorbeeld in 
klinieken. 
De werknemers gaven er de 
voorkeur aan te werken in vaste 
ploegen waardoor goede organi
zatie van het sociale leven moge
lijk b l i j f t En na verioop van t i jd 
kan natuurlijk — als vermoeid
heid optreedt — van ploeg ver
wisseld worden. Het bijkomend 
groot voordeel is dat het voor 
elke werknemer gaat om vast 
dienstverband, met een normaal 
jaarioon, ook voor diegenen die 
„slechts" twee weekenddagen 
werken- In de textielnijverheid 
wordt een voorbeeld gegeven 
van werkverschaffend en kon-
kurrentie-versterkend beleid. 

Waarbij de Belgische regering, 
en arbeidsminister Hansenne op 
kop, het nakijken hebben. 

Mocht de Vlaamse gemeen
schap komplete zeggenschap 
hebben over het sociaal-ekono
misch beleid dan zou de krisis-
kanker afdoend bestreden kun
nen worden. 

De Vlaamse textielnijverheid le
vert hiervoor het grote bewijs. 
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Jef en Piet Versnelde 

inflatie 
Sedert het begin van dit jaar 
steeg het indexcijfer met haast 
6,4 punten. Meteen liep de infla
tie op van 7,5 naar 7,9 procent op 
jaarbasis. 
In zijn toelichting maakte minis
ter Eyskens er zich snel van af 
door te verwijzen naar vele ande
re landen waar de inflatie even
eens steeg. Hij vergat er evenwel 
aan toe te voegen dat onze twee 
belangrijkste handelspartners, 
Nederland en Duitsland, een in
flatie van amper 2,5 procent sco
ren. 
Een andere gemakkelijkheids-
verklaring vormen de Europese 
beslissingen en seizoenprijzen 
voor groenten, fruit en dergelijke. 
En inderdaad zijn deze verant
woordelijk voor zowat 30 pro
cent van da totale indexstijging. 
Eyskens vergat evenwel te mel
den dat ruim 37 procent van de 
prijsstijgingen het gevolg is van 
de BTW-verhogingan en de duur
dere tarieven van de openbare 
diensten. Die elementen zijn niet 
seizoens- of Europees gebon
den. De regering heeft ze zelf in 
de hand. 
Maar het verhogen van belastin
gen en tarieven is nog steeds het 
gemakkelijkste middel om het 
overheidstekort te dekken. Zo
veel gemakkelijker dan het zoe
ken naar daadwerkelijke bespa
ringen. 

Raketten-

Opinie 

zers radikale tegenstanders zijn 
van de mogelijl<e plaatsing van 
kernraketten in ons land. Bij de SP 
en Agaiev liggen deze percenta
ges nog iets hoger. Maar ook 
onder de CVP-kiezers zijn 78 % 
van hen gekant tegen de installa
tie. 

Gehandicapten 
De „Katolieke Vereniging van Ge
handicapten" neemt het niet lan
ger dat er andermaal bespaard 
wordt op de kap van de anders-
validen. De nieuwe maatregelen in 
de sektor van de gehandicapten 
betekenen aanhoudende maar ge
ruisloze inleveringen. Dit duister 
plan werd Ijedacht door de kriste-

Wegwezen 
De gelukkigsten met heel de 

stakingsaffaire zijn ongetwijfeld 
de 38 gevangenen die vrijdag
avond ontsnapten urt de gevange
nis van Doornik. De gelegenheid 
schept de dief. Letterlijk en figuur
lijk in dit geval. 

De rijkswacht moest de staken
de cipiers vervangen, en vermits 

peiling 
deze niet zo goed op de hoogte 
zijn van de praktische organizatie 
van „het huis" kan hen dit niet 
kwalijk worden genomen. 

Ondertussen werden reeds 
13 ontsnapten terug ingerekend. 
Met betrekking tot de overige 25 
voortvluchtigen werd medege
deeld dat het „toch bijna allemaal 
recidivisten zijn". Alsof dit alles 

verklaart en goedpraat Trouwens, 
er zou eens dringend werk moe
ten gemaakt worden van dit pro
bleem. België kent immers het 
relatief bekeken, het hoogste aan
tal recidivisten. Een Belgische 
schande, waartegen de VU-man-
datarissen sedert jaren ageren. 
Een eenzame strijd voor meer 
medemenselijkheid. 

Uit de door het weekblad „Panora
ma" verspreide opiniepeiling in 
verband met de plaatsing van 
kernraketten in ons land bleek dat 
ruim 80 % van de Vlamingen te
gen dergelijke installatie gekant 
zijn. 

D§ze week kwam een tweede 
gedeelte van de peiling vrij. Daar
uit blijkt dat 80,7 % van de VU-kie-

lijke minister Dehaene. De KVG 
begrijpt best dat er moet gematigd 
worden, maar uitgerekend de ge-
handk:apten leverden de jongste 
jaren reeds erg veel in. Ook ver
zetten de leden van deze organi
zatie zich tegen een mogelijke 
privatizering van de sociale zeker-
heid. Ook de Cantas-federatie van 
instellingen protesteerde tegen de 
opgelegde besparingen. Er wordt 
gevreesd dat een groot aantal 
instellingen personeel zullen moe
ten afdanken. 
Eigenlijk past ook deze aktie in de 
optiek van deze neo-liberale rege
ring van blijvende verarming en dit 
vooral bij mensen die zich moeilijk 
kunnen verdedigen of geen eko-
nomische drukkingsmiddelen heb
ben, zoals stakingen organizeren. 
Dus dan maar de jacht geopend 
op werkzoekenden, zieken, ge
handicapten, grote gezinnen, ge
pensioneerden. En let wel, deze 
lafhartige politiek wordt meege
voerd door de kristervdemokra-
ten! 

De carensdag en het bedrog van de P W 
De huidige staking illustreert op een 
duidelijke manier de volkswoede die 
ontstaan is na de bekendmaking door de 
regering van de begrotingsvoorstellen 
voor 1984. 

Eén van de vele blunders betreft het 
voornemen van de regering om de eerste 
werkloosheidsdag of carensdag ten las
te te leggen van de werkgevers. Deze be
slissing is zo onbegrijpelijk dwaas dat 
wij ons kunnen afvragen wie zulke enor
miteiten kan bedenken en goedkeuren? 
Meestal is het zo dat zelfs bij stupiede 
maatregelen er toch minstens één partij 
is die er munt uit slaat Hier geen enkele! 
Het invoeren van de carensdag zou zeer 
nadelig zijn én voor de werkgever én 
voor de werknemer én voor de schatkist 

Inderdaad is de veHeiding voor de werk
gevers groot om niet meer te grijpen 
naar de gedeeltelijke werkloosheid maar 
naar de volledige voor een zeker aantal 
van hun werknemers. Het logisch gevolg 
is de produktieveriaging bij de fabrikant, 
méér werkloosheid voor de arbeiders en 
bedienden, dit alles met mééruitgaven en 
minderinkomsten voor de staatskas. 

Groot was onze verbazing toen wij PW-
minister De Clercq hoorden verklaren 
dat deze en andere beslissingen (b.v. 

fiskale amnestie) gehandhaafd bleven en 
dat de CVP-partner nu niet moest terug
krabbelen aangezien deze maatregelen 
eenparig door de voltallige regering ge
nomen werden. 
Onze verbazing sloeg echter om in ver
stomming toen wij op de voorpagina van 
het halfmaandelijks orgaan van het Vrij 
Sindikaat voor Zelfstandigen en Werk
gevers „Ons Belang" (15 sept '83) naast 
de foto van wonderknaap Guy Verhofs-
tadt een artikel lazen onder de hoofding: 
„Vlaamse liberalen tegen carensdag en 
voor fiskale amnestie'. 

Van totentrekkerij gesproken. Voor de 
liberalen is het blijkbaar een klein kunst

je om bij tegenwind een draai van 180 
graden te nemen en zich met evenveel ij
ver af te zetten tegen die beslissingen 
die zij zelf eerst genomen en met vuur 
verdedigd hebben. 
Mocht de regering de beslissing van de 
carensdag nu toch intrekken, wat zeer 
goed mogelijk is als zij niet eerder valt, 
dan zullen de liberalen met De Clercq en 
Verhofstadt op kop de eersten zijn om 
triomf te roepen en de blauwe pluimen 
op de hoed te steken. 
De eerste partij die tegen deze zinloze 
maatregel protesteerde was de Volks
unie bij monde van kameriid Frans Baert 
fraktieleider. en wet op zondag 7 augus
tus tijdens de uitzending Konfrontatie 
van de BRT. 

Op 23 augustus richtten wijzelf een brief 
naar de eerste minister en de minister 
van Arbeid en Tewerkstelling met het 
dringend verzoek op deze beslissing 
terug te komen (zie „WIJ" van 1 septem
ber biz. 16). 
Wij wachten nog steeds op het antwoord. 
Het is niet de eerste keer dat wij de hui
chelarij en het bedrog van de P W aan de 
kaak stellen. Herinner U de kiesbeloften 
van 1981. 
„Niet U maar de staat leeft boven zijn 
stand — Méér geld voor U, minder voor 

de staat — Belastingverlagingen — Ge-
zondmaken van de overheidsfinanciën 
— Méér jobs'. Stuk voor stuk ijle slo
gans die het bij de kiezer niettemin 
deden aangezien de liberalen in de rege
ring kwamen. Slogans die vooral door de 
liberalen verioochend werden aangezien 
zij het tegenovergestelde verwezenlijk
ten. 
Zullen de Vlaamse kiezers de volgende 
keer opnieuw in dezelfde val trappen of 
zullen hun ogen eindelijk open gaan? 
De liberalen beweren dat zij nu onpopu
laire maatregelen moeten nemen omdat 
de vorige regeringen een verkeerd beleid 
hebben gevoerd. Het zoveelste staaltje 
van volksmisleiding en puur bedrog. 
De jongste tien jaar zetelden de liberalen 
in zes van de twaalf regeringen en lever
den zij zelf gedurende zes en een half 
jaar de minister van Financiën. Indien 's 
lands financiën momenteel naar de vaan
tjes zijn dan is de P W daar in de 
hoogste mate medeverantwoordelijk 
voor. De grootste fout die de P W kan 
begaan is de kiezer voor dom te houden. 
Mensen kan men meerdere malen be
driegen maar uiteindelijk komt loontje 
toch om zijn boontje. 

Jan Caudron, kameriid 
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Onze wereld 

140 artikelen om Europa nieuw elan te geven 

H9 

Europa? Ja. maar niet om het even welk 

STRAATSBURG — Spinelli gaat door. Dit is zowat het globaal resul
taat van de twee dagen lang durende diskussie over de inhoud van 
een Verdrag voor Europese Unie. De 140 minutieus afgewogen arti
kels die beschrijven hoe Europa er zou moeten uitzien, werden met 
199 stemmen voor, 37 tegen en 77 onthoudingen goedgekeurd. Het 
hele opzet gaat erom aan de Europese Gemeenschap nieuw elan te 
geven, niet alleen door het institutioneel mekanisme te versoepelen, 
maar ook door het werkterrein van de Gemeenschap te verbreden. Op 
zichzelf een goede zaak dus, en we hebben er met entoesiasme aan 
meegewerkt 

Remmende Raad 
In de huidige struktuur van de 
Gemeenschap is de Raad van 
Ministers het belangrijkste orgaan 
omdat daar de belangrijke beslis
singen genomen worden. Deze 
beslissingen moeten kollegiaal ge
nomen worden, omdat elk land het 
recht heeft een veto te stellen 
wanneer het oordeelt dat er een 
vitaal nationaal belang op het spel 
staat Dit is er de oorzaak van dat 
Europa de jongste tijd zo vaak 
gefaald heeft Wanneer men dan 
de EG weer vlot wil krijgen, dan 
komt het er op aan de Raad zijn 
bevoegdheden wat in te krimpen, 
en die door te geven aan Kommis
sie of Parlement Institutioneel is 
dat zowat de bedoeling van het 
hele rapport Spinelli. Dat het Euro
pees Parlement dit initiatief heeft 
genomen is normaal en goed: de 
434 rechtstreeks verkozen parle
mentsleden moeten waken over 
het goed en demokratisch funktio-
neren van de Europese instellin
gen. 

De Senaat van 

de Staten 
Van bij de aanvang van de werk
zaamheden was het Europees 
Parlement er zich van bewust dat 
het heel moeilijk zou zijn de Raad 
te bewegen een deel van zijn 
bevoegdheden af te staan: dat 
zou betekenen dat de nationale 
staten een deeltje van hun souve-
reiniteit afstaan, en daar huiveren 
sommigen van, of ze nu van „links" 
of van „rechts" zijn. Vandaar dat 
motor en initiatiefnemer Spinelli, 
die een lang Europees verleden 
heeft en steeds voorvechter was 
van een sterk Europees gezag, 
voorzichtig te werk is gegaan. Hij 
bouwde een nieuwe struktuur in, 
een tweede wetgevende kamer, 
waarvan de leden zouden aange
duid en afgezet worden door... de 
nationale regenngen. Deze Senaat 
van de Staten moet bovendien op 
veel belangrijke terreinen ook met 
eenparigheid beslissen! 

Voorzichtigheid 
Men is er vrij moeiteloos in ge
slaagd het werkterrein van de 
Gemeenschap te verbreden: op 
het vlak van de ekonomie, de 
internationale betrekkingen, het 
maatschappijbeleid, de financies. 

Het venijn zat echter in de staart: 
de hervorming van de instituties. 

Hier werd zeer snel duidelijk dat 
de Europese parlementsleden niet 
zo maar Europeanen zijn, maar 
eerst en vooral nationale politici. In 
plaats van een kordate, klare stel
ling in te nemen ging men afrem
men, omdat „dit in mijn land onaan

vaardbaar zou zijn", of „mijn rege
ring dit nooit zou accepteren." 

Klagen over een slecht funktione-
rend Europa, maar anderzijds de 
nodige stap niet durven zetten. Zo 
werd het vetorecht van elk lid van 
de Ministerraad nog voor 10 jaar 
geaccepteerd, als overgangspe
riode. Maar de Britse konservatie-
ven vonden dat nog te veel, en dat 
was de reden waarom ze zich bij 
de stemming hebben onthouden. 

Deze voorzichtige resolutie werd 
dus wel goedgekeurd, maar we 
weten nu al dat minstens de Britse 
regering dit nooit zal aanvaarden. 

Tribale neigingen 
Het is geweten dat regionalisten-
nationalisten-autonomlsten in Eu
ropa felle voorstanders zijn van 
een Europese integratie. Het is 
echter evenzeer geweten dat ze 
niet zo entoesiast zijn over de 
huidige werking van de Europese 
Gemeenschap, niet alleen omdat 
de instellingen als zodanig niet 
goed funktioneren omwille van de 

remmende Raad van Ministers, 
maar ook omdat op het Internatio
naal toneel de regionalisten totaal 
weggeduwd worden. De op zuiver 

liberale grondslag tot stand geko
men EEG heeft niet gebracht wat 
ervan verwacht werd: welvaart 
voor iedereen, ook voor de zoge
naamde „achtergebleven gebie
den", integendeel, die gebieden 
zijn erop achteruitgegaan, omdat 
ze voor investeerders niet interes
sant waren of zijn. Europa is voor 
de regio's het Europa van de mi
graties: Zuid-ltalië, Corsica, Bre-
tagne, Elzas, Wales, Schotland, Ier
land. Honderdduizenden werden 
verplicht werk te zoeken buiten 
hun streek. Het zogenaamd „vrije" 
systeem bleek dus lang niet zo 
bevrijdend als het voorgespiegeld 
werd. Het is de vrijheid van de 
vrije vos in het vrije kippenhok, zo
als de Franse filozoof Garaudy dat 
noemde. Vandaar de „Volem viure 
al pais", („ik wil in eigen land 
leven"), van onze Occitaanse zus
terpartij. Vandaar ook de harde 

stelling van Plaid Cymru, de Wel-
she nationalistische partij: „Yes to 
Europe, no the the European Com
munity", vandaar onze slogan in 
1979: Vlaming blijven in Europa. 

Deze tweede onmisbare schakel 
rn de federalistische gedachte, na
melijk, naast het delegeren naar 
een supranationaal niveau, het de
legeren van macht bevoegdheid 
en middelen naar een regionaal 
niveau, ontbreekt totaal in heel de 
resolutie Spinelli. De amendemen
ten van Jaak Vandemeulebrou-
cke die de regio's binnen de Euro
pese konstruktie een gewaarborg
de plaats gaven, die toelieten dat 

bijvoorbeeld de Vlaamse regering 
rechtstreeks met de Europese in
stelling over haar eigen zaken zou 
kunnen onderhandelen, die de re
gio's het recht gaven op eigen 
kulturele ontwikkeling, werden cy
nisch weggewuifd als „tribale nei
gingen". Over een eigen kulturele 
ontwikkeling zei Spinelli vlakaf dat 
we ons daar niet hoefden mee be

zig te houden want over 300 jaar 
spreekt men in Europa toch alle
maal dezelfde taal. 

Verder vechten 
Eigenlijk hadden we niets anders 
verwacht: waarom zouden die po
litici die in hun eigen land een 
centralistisch beleid voeren en elk 
recht op verscheidenheid nege
ren, dat nu plots gaan toestaan in 
Europa? De Volksunie is in Europa 
helemaal alleen die strijd begon
nen. Intussen zijn er enkelen bijge
komen waarmee we vroeger geen 
of weinig kontakt hadden: Ewing 
van de Schotse Nationale Partij 
Gendebien van het Rassemble-
ment Wallon, Blaney als Iers natio
nalist Wij hopen in 1984 onze 
„familie" uit te breiden, om op een 
redelijke maar vastberaden wijze 
onze ideeën over een Europese 
samenleving kenbaar te maken en 
ingang te doen vinden. Het is de 
weg die Maurits Coppieters van in 
het begin heeft aangetoond, en die 
Jaak Vandemeulebroucke nu ver
der ingaat Wij hopen dat op een 
dag cynici a la Tindemans ons niet 
meer zullen bestempelen als „re
trograde minimalisten", maar zul
len inzien dat de levendige bouw
stenen van Europa de regio's zijn 
die nu worden weggeduwd door 
diegenen die de échte rem op de 
Europese eenwording zijn, nl. de 
nationale staten die slechts aan 
Europa willen geven wat ze er van 
terugkrijgen. 

Herman Verheirstraeten 

Euro-raadslid Spinelli bij de verdediging van het rapport dat zijn naam draagt en onze vertegenwoordiger te 
Straatsburg Jaak Vandemeulebroucke: rapport is een goede zaak, maar welke weg gaat Europa nu uit? 

22 SEPTEMBER 19B3 

im t u i 



8 Reportage 

Prof. Prevenier 

„Vlaanderen wordt opnieuw 

de „leading lady'/' 

Vorige week kon U het eer
ste deel lezen van een bij
drage over historische 
bronnen en vervalsingen. 
Ten gevolge van de poststa
king zullen de meeste abon-
nenten ons blad slechts veel 
later ontvangen hebben. Dit 
biedt één miniem voordeel: 
U kunt onmiddellijk het 
tweede deel van deze bij
drage lezen. Alleszins onze 
verontschuldigingen. 

WIJ: „Straks verschijnt er van u 
en van uw kollega Wim Block-
mans, een kunstig boek onder de 
titel: „De Bourgondische Neder
landen". Kunt U ons daarover iets 
meer vertellen?" 

Prevenier: „De behandeling van 
de „Bourgondische Nederlanden-
"gaat uit van een aantal keuzen. In 
de eerste plaats valt natuurlijk te 
denken aan het bewind van de 
hertogen van Bourgondië, die van 
1384 tot 1477 een toenemend 
aantal vorstendommen in de Ne
derlanden onder hun skepter wis
ten te verenigen. Het belang van 
de aldus verworven gewesten 
woog al van meet af aan op tegen 

Mediterende kartuizer met brevier Detail van het praalgraf van Jan 
zonder Vrees te Dijen, geskulpteerd door Klaus Sluter 

dat van de stamlanden, het hertog
dom Bourgondië met zijn aan
hangsels Charolais en Mêgonnais 
en de Franche Comté. Hoewel 
uitgestrekt en redelijk vruchtbaar, 
waren deze gebieden veel dunner 
bievolkt en aanzienlijk minder ge-
ürbanizeerd dan de Nederlandse. 
Naarmate de hertogen hun territo
ria hier verder uitbreidden, verlo
ren de stamlanden aan betekenis. 
Vanuit een oorspronkelijk territo
riale en dynastische kietekenis, 
heeft „Bourgondisch" een veel rui
mere draagwijdte gekregen, ver
wijzend naar een staatsstruktuur, 
een ekonomische en kulturele 
eenheid, ja zelfs een gemeen
schappelijke levenswijze die als 
weldadig mag worden bestem
peld. AJdus l ^k het ons verant
woord de Nederlanden — het 
'gebied van de XVII Provinciën 
onder Keizer Karel V — als de 
geografische omschrijving te kie
zen waartjinnen wij de maatschap
pelijke ontvMkkelIngen volgen. 
Tijdens de anderhalve eeuw, van 
circa 1380 tot 1530, die wij aWus 
als „Bourgondisch" hebben gedefi
nieerd, konstateren wij een zeer 
nauwe onderlinge samenhang tus
sen het bestaan van een hoogont
wikkelde ekonomie, het verloop 
van het staatsvormingsproces en 
de uitzonderiijke kulturele aktiviteit 
in de Nederianden. De verfijnde 
kunstzin die het Bourgondische 
hof tentoon spreidde zou nooit 
een zo brede verspreiding hebben 
gekend als het geen aansluiting 
had gevonderf bij de stedelijke 
kuituur. Evenmin hadden de herto
gen hun macht zo ver kunnen 
ontplooien, als zij niet hadden kun
nen steunen op de rijkdom van de 
geürbanizeerde gewesten in de 
Nederlanden." 

Een suksesverhaal 
WIJ: „Soms krijgt men de indruk 
dat het sukses van die zg. Bour
gondische Nederlanden overdre
ven Is, een beetje opgeblazen 
zelfs." 
Prevenier: „Het is inderdaad zo 
dat men, vaak met commerciële 
doeleinden, een bepaald historisch 
feit of tijdvak opibtlaast tot iets 
groots. Zo ook toen in 1902 de 
roemruchte tentoonstelling van de 
„Vlaamse Primitieven" in Brugge 
werd gehouden. Vandaag doet 
men dit nog met, bijvoorlieeld, de 
„Franse impressionisten" — ik 
denk hierbij aan de recente ten
toonstelling rond en over Manet te 
Parijs. Handige technieken, gekop
peld aan de intrinsieke waarde, 
maken soms op een fijne gekun
stelde wijze een hoogtepunt van 
een artistiek gebeuren of een his
torisch tijdsmoment 

Wat nu de zg. Bourgondische Ne
derianden betreft is het echter zo 
dat dit waarlijk een ongekende 
bloeiperiode was. Het opzet van 
ons bestaat er nu precies in om te 
bewijzen en uit te leggen welk 
suksesverhaal die Bourgondische 
tijd echt geweest is." 

WIJ: „Kunt U dit kort verklaren?" 
Prevenier: „Vooreerst kunnen wij, 
op politiek vlak, één continue lijn 
herkennen. De opkomst van een 
politiek zwaargewicht in Europa, 
een entiteit zoals er voorheen 
nooit één bestaan, en ook later in 

Prof. Prevenier 

Europa nooit één meer bestaan 
heeft 

Dit rijk werd a.h.w. uit het niets ge
boren als een macht naast en 
zelfs sterker dan Frankrijk, Duits
land en Engeland. Deze prominen
te rol van de Bourgondische Ne
derianden was mogelijk door uit
gerekend de zwakheid van de 
andere politieke staten. 

Het kurieuze daarbij was dat het 
zwaartepunt van deze Bourgondi
sche Nederianden onmiskenbaar 
in het Nederiandse gedeelte, in 
onze gewesten — te omschrijven 
als de huidige Benelux — gesi
tueerd was." 

WIJ: „Hoe is dit mogelijk ge-
weestr 

Prevenier: „Die Lage Landen bij 
de zee zijn steeds zichzelf geble
ven. Ondanks de talrijke bezettirv 
gen. In 1302 bijvoortieeld waren 
wij el zo na van Frankrijk gewor-
den.-

Wlj zijn steeds zelfstandig geble
ven. Noord- en Zuid-Nederiand, 
samen met Wallonië, zijn steeds 
een realiteit geweest en deze re
gio's zijn, niettegenstaande de 
zeer zware druk van buitenuit 
nooit opgeslorpt geworden. Dit als 
gevolg van een geografisch en 
ekonomisch determinisme. De 
„gouden delta" met haar geprivili-
gieerde ligging en bijhorende gro
te bevolkingsdichtheid. Reken 
daarbij dan het ekonomische suk
ses. Het luxetextiel van uit de 
Bourgondische Nederianden ver
overde heel Europa en de toen be
kende wereld. Dit luxetextiel vorm
de de basis voor de rijkdom van 
dit gebied. De gemeenschappelij
ke ekonomische belangen ver
plichtten tot een gemeenschappe
lijk samenhorigheidsbewustzijn en 
vandaar ook het streven naar poli
tieke zelfstandigheid." 

Ars nova 
WIJ: „Kultureel beschouwd 
vormde deze tijd ongetwijfeld 
een hoogtepunt?" 

Prevenier: „Een ongekende hoog-
bloei. De „ars nova" van toen was 
toonaangevend. Deze nieuwe 
kunst maakte immers tabula rasa 
met de versteende, stereotiepe 
kunst zoals bijvoorbeeld de Fran
se gotiek. Deze vernieuwing gold 
zowel in de muziek als in de 

Kunst
kanttekening 
Men kan zich afvragen of de 
kerkganger van de Sint-
Baafekerk te Gent (sedert 
1432) of van de Sint-Pieters
kerk te Leuven (sedert 1467) 
met zijn oppervlakkige kennis 
van het geloof, luisterend 
naar cliché-matige preken 
van soms onwaardige pries
ters, evenzeer ontroerd werd 
door het „Lam Gods" van 
Van Eyck of het „Laatste 
Avondmaal" van Bouts, als 
wij thans wanneer we met 
enige schroom deze polyptie
ken aanschouwen. In beiöe 
schilderijen zit nochtans een 
flink stuk godsdientskennis 
en -dienst verweven. Volgens 
sommigen is het „Lam Gods" 
een schilderkunstige voor
stelling van de conciliaire teo-
rie en zou het „Laatste 
Avondmaal"onder direkte in
vloed van de „Moderne De
votie" kunnen staan. 
En wat te denken van Hugo 
Van der (Soes die voor het 
eerst ruige boerenkoppen en 
knoestige handen schilderde 
en die de apostelen, wach
tend op Maria's dood, zulke 
onwezenlijke krampachtige 
trekken gaf, vol verbijstering. 
Was hij zelf geestesziek of 
slechts wereldziek en kon hij 
de 15de eeuwse maatschap
pij met haar geweldige tegen
stellingen tussen rijk en arm, 
dom en wijs, niet meer aan? 
Jeroen Bosch zou juist zijn 
kreativtteit putten uit deze 
vreemde wereld. 
Het antwoord op deze vra
gen zullen we nooit kennen, 
wij blijven allen met de diepe, 
persoonlijke en rationele ont
roering en bewondering voor 
zoveel schoonheid in kleur en 
klank. 

De beste beschrijving van de 
denk- en geesteswereld van 
die periode blijft overigens 
nog steeds het formidabele 
boek van Huizinga: „Herfsttij 
der Middeleeuwen". 
(Bron: Prof. Dr. J. Van Rompaey} 
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Reportage 

schilderkunst, de beeldhouwkunst 
en de tapijtkunst... 

De Vlaamse retabels werden In 
heel de toenmalige wereld ver
kocht De reden voor het feit dat 
uitgerekend hier zo veel kunste
naars vertoefden en werken, 
schuilt hem in het ekonomisch en 
politiek zeer gunstige klimaat Ve
len zijn naar hier gekomen om hier 
kultureel sukses te oogsten. De 
grote schilder Rogier Van der 
Weyden was afkomstig uit Door
nik en heette eigenlijk „Roger de la 
Pasture". Tot hij in 1435 naar Brus
sel verhuisde en daar beroemd 
werd. Uit snobisme liet hij zijn 
naam vervlaamsen. 

Binnen die Bourgondische Neder
landen bestond er een geïnteres
seerd koperspubliek, waarbij één 
van de belangrijkste afnemers het 
Bourgondische hof was. De leden 
van de Bourgondische hofhouding 
schonken trouwens kunstwerken 
als internationaal relatiegeschenk. 

De politieke en ekonomische si
tuatie vormden het fundament ga
ven de elementen voor het kultu
reel sukses. 

De Bourgondische Nederlanden 
waren ongetwijfeld rijke gewes
ten, met als zwaartepunt Vlaande
ren en Brabant In deze periode 
kregen deze regio's een eigen 
gelaat, behield het en aksentueer-
den dit zelfs nog. 

Het is een merkwaardig verhaal... 
Een klein mirakel eigenlijk." 

WIJ: „Vermits ik de liistorische 
discipline als echt waardevol be
schouw, indien deze er ook In 
slaagt rekurrenties aan te duiden, 
vraag ik u: houdt dit historisch 
merkwaardig feit een les in voor 
vandaag en morgen?" 

Prevenier: „Ik denk het wel. Deze 
gebieden zijn ekonomisch leef
baar geweest zij waren komple-
mentair aan elkaar. Er bestond een 
ekonomisch evenwicht tussen bij
voorbeeld de textielnijverheid in 
Vlaanderen, de metaalindustrie 
van het Luikse en de gehele agra
rische bedrijvigheid. Ook was er 
een harmonieus samenspel tus
sen stad en platteland. Mijns in
ziens is het huidige Beneluxterritö-
rium ook ekonomisch leefbaar." 

Na boedelscheiding 
WIJ: „Ook met Wallonië?" 
Prevenier: „Waalse p>olitici oppe
ren vandaag geregeld de gedach
te van een aanhechting van Wallo
nië bij Frankrijk. Dit lijkt mij een illu
sie. De Waalse, ekonomische mo-
nokultuur is hoogst kwetsbaar en 
een annexatie bij Frankrijk Is 
waanzinnig. Het goochelen met 
die veronderstelling past in de 
gekende Waalse chantagepolitlek. 
Men mist in Wallonië een dosis ge
zond realisme. 
Indien ik Waal zou zijn, dan zou ik 
hopen dat het, nè een resolute 
boedelscheiding in België en nè 
eerlijke afspraken, tot een goed 
akkoord met Vlaanderen komt 
In Vlaanderen zijn grote blijken 
van dynamiek aanwezig; het on
stuitbaar streven naar vernieu
wing. Het suksesverhaal van de 
Bourgondische Nederlanden kan 
zich herhalen, waarbij Vlaanderen 
opnieuw de „leading lady" wordt 
Brussel, en later ook Wallonië, 
zullen automatisch moeten volgen. 
Precies ook daarom mogen wij nu 
niet te mild zijn ten overstaan van 
de Waalse afdreiging en chantage, 
vermits deze geen echte inhoud 
hebben. Mits goede, klare afspra
ken biedt een samenwerking tus
sen Noord en Zuid wel kansen, 
gelegen in de komplementariteit 
Dit systeem heeft suksesvol „ge
marcheerd" in het verleden... en 
misschien lukt dit ook straks 
weer?!" 

pvdd 

m 
Geknoei met encyclopedie van de Vlaamse Beweging? 
„De encyclopedie van de Vlaam
se Beweging" is een standaard
werk. Een opmerkelijke verzame
ling van biografieën over promi
nenten uit de rijke geschiedenis 
van de Vlaamse ontvoogdings-
strijd. Nochtans is dit knappe werk 
vatbaar voor kritiek en verbete
ring. En aanvullingen. Soms staan 
er zelfs flagrante onjuistheden in. 

Onder de letter „V" kan men ook 
een korte biografie lezen van de 
heer „VERGELS, Hemrian". Een 
ware lofzang, waarbij zijn akties 
ter verdediging van het Vlaams in 
zijn gemeente, Dilbeek, in de verf 
worden gezet „Hij verdedigde, 
de Vlaamse belangen in het ar
rondissement Brussel. (J Zo kon 
hij (als burgemeester) in aanzien
lijke mate bijdragen tot het be
houd van het Vlaamse karakter 
van die gemeente en tot het 
bewaren van haar eentaligheid." 
(Encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging, deel 2, biz. 1762).. 

Dit stuk is van de hand van een 
zekere heer Jan Tiebout een me
dewerker van Herman Vergels. 
Dit doet reeds vragen rijzen en 
noopt tot een verscherpte kriti
sche analyse. Wanneer we im
mers de beweringen uit de „Ency
clopedie" toetsen aan een aantal 
historische feiten, dan komen wij 
tot een iets „genuanceerder" 
beeld. Zo konden wij de hand 
leggen op een schrijven van die
zelfde H. Vergels, burgemeester 
en voorzitter van het feestkomitee 
van Dilbeek, gericht aan alle bur
gers, op 15 januari 1955. 

Deze in het Frans gestelde brief is 
een regelrechte aanval tegen de 
Vlaamsnationalisten die het 
Vlaams in de betrokken Vlaamse 
gemeente wilden veilig stellen. Een 
voorbeeldje? 

„Je m'adresse a vous pour pro
tester ouvertement contre les 
agissements de certaines per-
sonnes qui, sans Ie moindre mo
tif, veuient a nouveau soulever la 
querelle linquistique dans la 
commune en usant de menaces, 

ce qui nous fait revivre l'époque 
d'avant guerre, oü Ie nationalis
me flamand de sinistre mémoire. 

sévissait ( J lis veuient saboter 
notre foire et semer Ie móconten-
tement parmi les commer^ants 
qui désirent et ont Ie droit indis-
cutable de fair insérer leur an
nonce en langue fran^aise". 
Voorwaar een daad van Vlaamse 
heldenmoed!? 

Afgezien van dit feit is er nog een 

flagrant gegeven. De auteur van 
het biografisch stukje. Jan Tiebout 
verwijst in voetnoot naar een arti
kel uit de krant „Het Volk" van 
23 juni 1946.. Bij nader inzteht 
blijkt er in de editie van die dag he
lemaal geen artikel over Herman 
Vergels te zijn verschenen- Ge-
foefel met de historische werke
lijkheid. 

kt de .galerij der Vlaamee Ptmitieven" van het Brugse Groermgemuaeum kan men enkele 

kunatpnxkMies uit de Bourgondteche tijd bewonderen. 

Brussel, van oudsher een 

Vlaamse stad! 

Op de afbeeiaing: Meester van de Magdalena-legende, Portret van Ma
ria van Bourgondië met de valk 

Vóór enkele jaren vierde 
Brussel feest Het duizend
jarig bestaan van deze stad 
werd met grote luister her
dacht De Franstalige over
heid van deze stad voerde 
toen promotie onder de slo
gan: „Sruxe//es- 1000 ans de 
rayonnement de la culture 
frangaise'. 
Al wie of wat het Vlaams 
karakter van Brussel illus
treerde, werd door hem to
taal genegeerd, tot zelfs de 
grote mysticus Jan van 
Ruusbroec- en Manneke Pis 
toef 
Tegen deze historische leu
gens werd heftig geprotes
teerd. De toenmalige voor
zitter van de Nederlandse 
Kultuurraad Rik Boel 
schreef een open brief aan 
alle buitenlanders die Brus
sel bezochten en VU-kamer-
tid Willy Kuijpers eiste de 
sluiting van de opgezette 
tentoonstelling „omdat deze 
de eeuwenlang» Neder
landstalige geschiedenis 
van Brussel ontkent en al-
dus totaal onwetenschappe
lijk is". 
De befaamde historicus Dr. 

Paul De Ridder leverde toen 
de keiharde bewijzen voor 
de stelling dat Brussel een 
van oudsher Vlaamse stad 
was en is. De algemeen ver
spreide opvatting als zou 
Brussel reeds onder de 
Bourgondiërs verfranst zijn, 
bleek onhoudbaar te zijn na 
een systematisch onder
zoek van de dokumenten 
van vóór 1500. Dr. De Ridder 
onderzocht gedurende 
maanden de fondsen van 
het Brusselse stadsbestuur, 
van de ambachten, van de 
hospitalen en de armenhui
zen en van de kerken en 
kloosters der Zonnestad. 
Uit een vergelijking met het 
bronnenmateriaal van de 
stadsarchieven van Brugge, 
Gent leper, Mechelen en 
Antwerpen, kan men zelfs 
besluiten dat die steden tij
dens de middeleeuwen ster
ker verfranst waren dan 
Brussel. 
Ernstig historisch onder
zoek ontmaskerde ook hier 
de vervalsing van histori
sche gebeurtenissen, die 
gebeurde om politieke rede
nen. 
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10 TV-programma's W 
Zaterdag 

SEPTEMBER 

BRT 

14.00 Open school. - 16.00 Festi
val van Vlaanderen. — 16.30 Ha
rold Lloyd. — 1655 Funnies. — 
17.00 Festival van Vlaanderen — 
17.30 Harold Lloyd - 17.50 De 
Rulmtevaarder. — 18.00 Festival 
van Vlaanderen. - 18.30 ABC 26 
lettertjes. — 19.00 Dit leuke land 
- 19.45 Nieuws. - 20.10 Kunst
zaken. — 20.15 Wereldbrand (O. 
— 22.35 Sport op zaterdag — 
2250 Nieuw/s. 

NED 1 

20.00 Nieuvi/s. - 2028 Blokletters. 
- 21.00 Wubbo Ockels, de Neder
landse ruimtevaarder. — 21.50 Te-
levizier Magazine. — 22.30 De toe
stand in de wereld. — 22.35 Het 
uur der misdaad. (Korte verhalen). 
— 23 35 Avro's sportpanorama. — 
0.05 Nieuws. 

NED 2 

19.00 Nieuws. - 19.12 The 
A-team. — 20.45 Dne in de pan. — 
22.30 Nieuws. — 22.45 Tros sport -
Studio sport — 23.40 Nieuws. — 
23.45 Het laatste lied. (Televisie
film). 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.00 Le jardin 
extraordinaire. (Natuur). — 20.35 
Aéroport (TV-films) - 22.15 Inè-
dits. — 22.55 Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Shogun (O. 
— 2125 Droit de réponse. — 22.55 
Etoiles et toiles. (FilmmagJ. — 
23.40 Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Champs 
Elysées. — 22.05 Les enfants du 
rock. — 2320 Nieuws. 

FR 3 

20.00 Les jeux de 20 heures 
(SpeD. — 20.35 Les dossiers noirs. 
- 21.50 Merci Bernard. - 22.15 
Nieuws. — 22.35 Les hauteurs du 
Machu Pichu. - 23.25 Nieuws. — 
23.40 Musiclub. 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Einer wird 
gewinnen. (Spel). — 22.00 Nieuws 
- 22.20 Charade. (Film). - 0.10 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Gestem bei 
Mullers. — 2015 Die Musik kommt 
(Volksavond). — 21.50 Nieuws. — 
21.55 Das aktuelle Sport-Studio. — 
23.10 Drei Engel für Chariie (f). -
23.55 Nieuws 

D3 

20.00 Nieuws. — 20.15 Natur und 
Technik im driften. - 21.00 Giott 
und die Welt — 21.30 Rückblende. 
— 21.45 Drei Schritte vor der 
Holle. (Film). - 2325 John Neu-
meiers Ballett-Werkstatt (Pas de 
deux). — 025 Nieuws. 

LUX 
19.00 Nieuws. - 19.45 D'hier et 
d'aujourd'hui. — 20.00 Le passager 
(film). - 22.35 Rash-back (spel). 
— 23.05 Le recensement des la-
pins de Garenne. 

Zondag 
SEPTEMBER 

BRT 
11.00 Konfrontatie. - 14.00 Festi
val van Vlaanderen (historische 
happening). — 14.30 Handel en 
wandel (open schooD. — 15.05 I.Q. 
(kwis). - 15.35 Harold Uoyd. -
16.00 Taptoe vanuit Edinburgh (re

portage). — 1720 Voetbaluitsla
gen. — 17.25 Aktie openbaar ver
voer. — 18.00 Bollie en Billie. — 
18.05 Uegebeest - 1820 Van 
Pool tot Evenaar. — 19.45 Nieuws. 
- 20.05 Sportweekend. - 20.35 
Diep in mijn hart (gala-show). — 
22.()0 Pietje de dood - de visionaire 
kunst van James Ensor (dokj. — 
2225 Nieuws. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 20.10 Panora-
miek. — 20.40 Humanistisch Ver
bond. — 20.45 De onderste steen 
(dokJ. - 21.30 De familie Opper-
mann. — 23.30 Nieuws. 

NED 2 
19.00 Nieuws. — 19.05 Happy days 
(f j . — 19.30 (Countdown (popmu
ziek). — 20.10 Magnum (fJ. — 
21.00 Tot hiertoe heeft de Here 
ons geholpen (teatershow). — 
2225 WorW War III (fJ. - 23.15 
Nieuws. _ _ ^ _ _ 

RTB 1 
12.00 Faire Ie point - 13.00 
Nieuwa — 13.05 Ckxicertissimo. 
— 14.00 Arts-magazine. - 14.30 
Visa pour le monde (exptoratie-
kwis). — 15.35 Puzzle (variété). — 
16.30 Flamingo Road. - 1720 Pal
mares. — 17.50 Fraggle Rock. -
18.40 Sportweekend. - 19.30 
Nieuwa — 20.10 A la Beige épo
que (show). — 21.10 Soiree portes 
ouvertea — 21.55 Le retour du 
soldat (tv-film). — 22.35 Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuwa - 20.35 Mon oncle 
d'Amérique. — 22.40 Nieuwsover
zicht — 22.45 Sports dimanche. — 
23.30 Nieuwa 

A2 
20.00 Nieuwa — 20.35 La chasse 
aux trésors (spel). — 21.40 Se
naatsverkiezingen. — 22.40 Con-
cert magazine. — 23.10 Nieuwa 

F 3 
20.00 Benny Hill (kolder). - 20.35 
A la recherche du temps présent 
(dokO. — 21.35 Les producteurs. 
— 22.05 Senaatsverkiezingen. — 
22.15 Nieuwa - 22.35 Cry Havoc 
(film). — 0.05 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuwa - 20.15 ARD/ZDF 
Bundestagrvjnde. - 20.30 Louis 
taut auf (film). — 21.50 Nieuwa — 
22.05 Das grosse Rennen (reporta
ge). - 22.50 Guten Abend Holly
wood. — 2335 Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuwa - 20.30 Das Herz 
alleK Dinge (tv-film). - 21.35 
Nieuwa — 2200 Freddy 0 " ' " " 
(film). — 23.00 Nieuwa 

D 3 
20.00 Nieuwa — 20.15 Abenteuer 
Science Fictton. — 21.00 Auslands-
studio. — 21.45 Der Meisterboxer 
(WijspeO. — 2325 Experimente. — 
23.55 Nieuwa 

LUX 
1955 RTL-flash. - 20.00 Thérèse 
Humbert (tv-film). - 21.30 RTL le 
monde. — 21.50 Visite guidée. — 
2220 RTL-théétre. - 22.50 La joie 
de lire. 

Maandag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 16.50 Te
letekst voor iedereen. — 17.00 
Schooltelevisie. — 18.00 Bollie en 
Billie. — 18.05 Rondomons. — 
18.30 Funnies. — 18.35 Geschiede
nis van de kleine man (open 
school). — 19.05 Het Vnje woord 
- 19.45 Nieuwa — 20.20 Onder 
de zuiderkeerkring. — 21 10 De 
Benny Hill Show. - 21 40 Omme-
kaar. - 2230 Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. - 20.15 Extra time. 
— 22.00 Elektron-live. 

NED 1 
20.00 Nieuwa - 2028 Mozart (f J. 
- 22.00 Brandpunt - 2245 Ver
geten leeftijd. — 23.37 Nieuwa 

NED 2 
19.45 Blaasfestival international 
1983. — 20.55 Stiefbeen en zoon. 
- 21.30 De andere Ted. - 22.10 
Wheaton '83. - 22.30 Nieuws. -
22.45 Federatie Educatieve Onr̂  
roep. — 2255Nieuwa 

RTB 1 
19.30 Nieuwa — 20.00 Les nsques 
du métier (film). — 22.45 Nieuwa 

TF 1 
20.00 Nieuwa — 20.35 Sept morts 
sur ordonnance (film). — 2325 
Nieuwa 

A 2 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Le thèêtre de Bouvard. - 20.00 
Nieuwa — 20.35 La belle vie (to
neel). — 22.05 Raisir du theatre. — 
23.00 Nieuwa 

F 3. 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.35 L'amour en question (film). 
- 22.10 Nieuwa - 22.35 Thalas-
sa. — 23.15 Prélude è la nuit 

ARD 
20.00 Nieuwa — 20.15 Glanz und 
Elend der Kurtisanen. — 21.15 
Kontraste. — 21.45 New York, 
New York (magJ. - 22.30 Tages-
themen. — 23.00 Erzahlungen ei
nes Nachbarn (film). — 0.15 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuwa — 19.30 Tommy's 
Pop^ow. — 20.15 Stichproben. 
- 21.00 Heute Journal. - 2120 
Looping (tv-film). - 23.10 Zwi-
schen den BiWem. — 0.10 Nieuwa 

RTB 1 

D 3 
20.00 Nieuwa - 20.15 teh stelle 
mfch. — 21 45 Landesspiegel. — 
22.15 Sport-platL - 23.00 Nieuwa 

LUX 
19.15 Nieuwa - 19.45 D'hier et 
d'aujourd'hui. — 19.53 Qnémagina-
tion (speD. - 20.00 Oiipa - 21.00 
Thérése Humbert (tv-film). - 22.30 

• La joie de lire. 

Dinsdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 16.50 Te
letekst voor iedereen. — 17.00 
Schooltelevisie. — 18.00 Bollie en 
Billie. — 18.05 Klein, klein kleuter
tje. — 1820 Er was een keer... — 
18.30 Telekommunikatie (open 
schooO. — 19.00 Tijdrover: lieve 
plantjes. — 19.15 Jukebox. — 
19.45 Nieuwa — 20.10 Kunst-za
ken. - 20.15 I.Q. (kwis). - 20.45 
Verover de aarde: genezen? — 
2135 Weduwen (thriller). - 2225 
Nieuwa 

BRT 2 
19.45 Nieuvi«. - 20.15 Wat een fa
milie (fJ. — 21.55 Handel en wan
del (open school). 

NED 1 
20.00 Nieuws. — 2028 The A-team 
(f J. — 21.20 Met de Tros de winter 
door. - 22.25 Tros Aktua TV. -
23.00 Harten 2 (fJ. - 23.50 
Nieuws 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 D'r kan nog meer bij. — 19.30 
Het land van de sperwers (dokJ. 
- 19.55 3 xM. - 20.20 Tijdsein. 
- 20.50 Hariingen. - 21.15 Het 
evangelie naar Johannea — 21.40 
Omnibua — 22.30 Nieuwa — 
22.45 Den Haag vandaag. - 23.00 
Nieuwa 

19.30 Nieuwa — 20.05 Les briga
des du tigre (fJ. — 21.00 Video
gram. — 21.15 Palmarea — 21.55 
Salut l'artiste. - 22.55 Féte du 
27 septembre. — 23.15 Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuwa — 2030 D'accord, 
pas d'accord. — 20.35 La belle 
Hélène (opera-bouffa). - 23.00 
Nieuws. 

A 2 
19.15 CSewestelijk nieuwa — 19.40 
Le théêtre de Bouvard. - 20.00 

Nieuwa — 20.30 D'accord, pas 
d'accord (magJ. - 20.40 Une affai
re d'hommes (film). - 22.30 Mardi 
cinéma — 23.30 Nieuv>>a 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.35 Le capitaine Fracasse 
(film). - 22.15 Nieuvre. - 22.35 La 
France au pluriel. — 23.25 Prélude 
a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuwa - 20.15 Was bin 
ich? - 21.00 Panorama - 21.45 
Dallas (f J. — 22.30 Taaesthemen 
- 23.00 Die ARD-Talkshow. -
23.45 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuwa-19.30; 
Geschichten. - 21.00 t 
nal. - 21.20 Mitgegar 
fangen. - 22.05 Portrat 
Iers als Filipino — 01 

D 3 
20.00 Nieuwa - 20.1 
Menschen - Abenteue 
Formel Eina - 21.45 1 
gel. - 22.15 Drie vor I 

LUX 
19.15 Nieuwa - ig.'' 

Z A T E R D A G (24 sepÜ - De poging om het eli
taire Festival van Vlaanderen dichter bij het plebs te 
brengen via een muzikale happening waarin zo»/at alle 
genres, van pop tot Bach, aan bod komen, mag 
geslaagd genoemd worden. Vooral de jeugd spreekt 
deze jaarlijkse happening die in de St-Pietersabdij in 
Gent plaatsvindt aan. Dit jaar bestaat dit evenement uit 
zowat 25 koncerten. Dat de BRT Ctv) aandacht besteedt 
aan dit muzikale gebeuren zal wel niet vreemd zijn aan 
het sukses. De krimi-auteur Henry Slesar, ex-medewer
ker en leerling van Hitchcock, schreef zowat ruim 
honderd TV-spelen, ongeveer vijfhonderd verhalen en 
drie filmscenario's voor ,Hltchcock, allemaal met de 
misdaad als onderwerp. Zijn verhalen behoren in Ameri
ka tot de dichtst bekeken programma's. Avro brengt 
vanavond vier van zijn verhalen in een Duitse bewer
king. Een prezentje voor de liefhebbers van het genre 
(Het uur der misdaad - Ned. 1). — Tros zet een overvol 
tv-pakket op het scherm. De avond begint met de inlei
dende aflevering van de 13-delige Amerikaanse reeks 
The A-Team, waarin de avonturen niet van geweld ge
speend zijn, na eerst in een humorbad te zijn gedrenkt 
Trekpleister in deze reeks is Mr. T., een figuur van for
maat die van geen kleintje vervaard is. — De Mounties, 
Joke Bruys e.a. zorgen voor een portie dol lachen in 
Drie in de pan: Echtpaar Ari en Roos wint een cruise 
naar Hawaiï. De opwinding is groot Die bereikt een 
hoogtepunt als ze schipbreuk leiden. Samen met mede
passagier Bob belanden zij op een onbewoond eiland... 
— Lynda Carter speelt een hoofdrol in Het laatste lied 
CThe Last Song), een Amerikaanse tv-film. Lynda Carter 
is bij ons bekend als „Wonder Woman" in de gelijknami
ge reeks. In Amerika haalde zij o.a. sterren met haar 
eigen tv-show „Lynda Carter Encore" en als Miss 
America 1973 (Ned. 2). 

Z O N D A G (25 sept) - Autorennen: GP van En
geland. — T.g.v. de Ensor-tentoonstelling in Antwerpen 
brengt BRT een overzicht van het oeuvre en het leven 
van de ongeëvenaarde impressionistische Vlaamse 
meester (Pietje de Dood - De visionaire kunst van Ja
mes Ensor). — De Vara-avond (Ned. 1) kan gerust een 
joodse avond geheten worden. In De onderste steen 
gaat het over de positie van de joden, de opkomst van 
het nazisme en tiet anti-nazisme in de jaren dertig in 
Duitsland. — Daarop volgt een eerste aflevering van De 
familie Oppermann (Die Geschwister Oppermann), een 
Duitse 2-delige tv-film over de lotgevallen van een 
joodse familie voor en tijdens W O II (was al eerder op 
BRT). — Veronica registreerde de show Tot hiertoe 
heeft de Heere ons geholpen van het kabaretduo Leen 
Jongewaard en Robert Long, een show die nogal wat 
uiteenlopende reaktles uitlokte, van „godlasteriijk" tot 
„feestelijk bevrijdend" (Ned. 2). 

M A A N D A G (26 sepÜ - Het sociaal-maat
schappelijk magazine Ommekaar (BRT 1) is gewijd aan 
hulpbegeleiding aan gehandicapte kinderen en aan hun 
ouders. Een uitzending die wat op haar tijd komt nu Rika 
Steyaert alleriei onkiese standjes uithaalt met de gehan
dicaptenzorg. — De Franse film Les risques du métier 
van André Cayatte (1967) is grotendeels gebaseerd op 
autentieke feiten: een tiener beschuldigt haar sympatie-
ke leraar ervan haar te hebben verkracht. Een kies on
derwerp dat taktvol gebracht wordt door o.a. een 
uitstekende Jacques Brei die in deze film zijn geslaagd 
akteerdebuut demonstreert. (RTBF 1) 

D I N S D A G (27 septJ - Peter Williams brengt 
een geleerd medisch gegeven verstaanbaar over naar 
de kijkers in het populair-wetenschappelijk magazine 
Verover de aarde. Onderwerp is: Genezen? Verlam
ming veroorzaakt door kwetsuren aan de ruggegraat 
vormt nog altijd een uitdaging voor de geneeskunde. Er 
IS geen aanwijsbare oorzaak waarom cellen van het 

Tm mmma 

in De weduwen groeit de situi 
afl.). Maureen O'Farrell als Lir 

BRT 1 om 21 

centraal zenuwstelsel, de hers 
niet aan elkaar groeien na ee 
chaamsdelen wel. M.m.v. intern 
schapslui (BRT 1). - In Wat 
bout du banc) komen naar jaai 
neraties van de joodse familie 
om de verjaardag van stamvai 
plezierig gaat het er hierbij r 
tussen de verschillende genera 
film van Peter Kassovitch uit 
Aan haar hijgbelevenissen op I 
non plus" te horen moest word 
houding met Serge Gainsbot 
plaat, in bed en elders, nooit 2 
stopt er immers een relatie die 
hecht IS? Nochtans liet harige ' 
schandaalaktrice-fotomodel en 
jaar jonger fotomodel. Een ruil ' 
instorting overhield... (BRT 2). 

WOENSDAG (28sept 
strijden van de 1 ste ronde van 
— De film / was born, but... in 
films van de Japanse regisse 
(zw /w.) gaat, net zoals zijn a 
toestanden en de kloof tussei 
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mv TV-programma's 11 

ws. - 19.30Steinbichler 
en. — 21.00 Heute-Jour-
.20 Mitgegangen-Mitge-
22.05 Portret des Künst-
ilipino. — 0.00 Nieuws. 

jws. — 20.15 Lander -
I - Abenteuer. - 21.00 
IS. — 21.45 Landesspie-
15 Drie vor Mitternacht 

uws. — 19.45 D'hier et 

d'aujourd'hui. — 19.53 Cinémagina-
tion. — 20.00 Les uns et les autres 
(fj. — 21.00 Meurtres a domicile 
(film). — 22.30 La joie de lire. 

Woensdag 

BRT 1 

16.30 Open school. - 17.30 Op 
bezoek in het radio- en tv-saton. — 
18.00 Quaquao. — 18.05 Kame
leon. — 18.30 Waard om weten. — 

18.40 Silas. — 19.05 Gezondheids-
magazine. — 19.45 Nieuws. — 
2020 Gered door de gong. — 
20.50 Herberg in 't Misverstand (tv-
speO. - 22.00 Usbreker. - 22.45 
Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws — 20.15 En noch
tans, wij zijn geboren. — 21.40 
Synode in Rome. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 2028 De lijn. -
21.05 Lotgevallen 8 - een krans van 
vuur (dokJ. — 22.15 Hier is.-

M&f^*.r,ïSVÏFW 

(BRT 2) — Adriaan van Dis heeft met zijn praatshov»/ 
Hier is... Adriaan van Dis goeie punten gehaald bij de 
VPRO, met het gevolg dat deze zender een nieuwe 
reeks praatshows met van Dis, in het dagelijkse leven 
dagbladredakteur, in het winterpakket heeft gestopt 
(Ned. 1). 

D O N D E R D A G (29 sepO - Leja van Hoey-
missen prezenteert in het Radio- en TV-saion in Antwer
pen een praatshow rond het probleem van de honger in 
de wereld. Aangezien dit gesprek aangeboden wordt 
als een VIP-uitzending is het bedoeld voor de jeugd. 
(BRT 2) — in Het derde oog maken Kitty Knappert 
Liesbeth List en Rob de Nijs kennis met een paranor
maal begaafde vrouw. (Tros/Ned. 2). 

V R I J D A G (30 sept) — De uitzending van de 
avond. Uitzending door derden, met de VU. (BRT 2) — 
Catalonië met zijn minder bekende maar daarom niet 
minder aantrekkelijke kanten is het onderwerp van Vrije 
tijd - Vrijdag. (BRT 1) — In Leven en overleven tonen de 
Nederlanders hoe zij omspringen met de natuur en na
tuurbehoud. (Vara/Ned. 1) — De inhoud van De 
onderste steen (Vara/Ned. 1) Is de situatie in Chili, tien 
jaar na de staatsgreep. — André Truyman onderzoekt 
de betekenis van Hendrik Conscience voor de Neder
landse kuituur, n.a.v. de 100ste verjaardag van de 
geboorte van de Vlaamse schrijver. (KRO/Ned. 2). De 
KRO is met de BRT ko-producent van de speelfilm en 
tv-feuilleton „De Leeuw van Vlaanderen". 

>eit de situatie naar de climax (4de 
rrell als Linda Perelli (Dinsdag op 
RT1 om 21 u.35). 

sel, de hersenen en het ruggemerg 
)eien na een ongeval en andere li-
/l.m.v. Internationaal bekende weten-
— In Wat een familie (Au bout du 

en naar jaarlijkse gewoonte vier ge-
)dse familie Óppenheimer bij elkaar 
/an stamvader Isaac te vieren. Heel 
er hierbij niet aan toe. De kloven 
inde generaties zijn te sterk... In deze 
sovitch uit 1979 speelt Jane Birkin. 
ïnissen op haar plaat „Je t'aime, moi 
moest worden afgeleid dat haar ver-
e Gainsbourg, haar partner op de 
Iers, nooit zou kunnen breken. Wie 
n relatie die, volgens de geluiden, zo 
i liet harige Serge de frêle zangeres-
itomodel enz. staan voor een dertien 
iel. Een ruil waaraan Jane een zware 
I... (BRT 2). 

G (28 sept) — Voefba/: Terugwed-
! ronde van de drie Europese bekers. 
orn, but... in de retrospektieve reeks 
nse regisseur Yasujiro Ozu (1932) 
zoals zijn andere films over sociale 
kloof tussen generaties en tradities. 

Benny HUI, altijd goed voor een partijtje lachen: een 
mengeling van Britse humor, kolder en gags (Dinsdag 

op BRT 1 om 21 u 10). 

Adriaan van Dis. 
— 23.35 Nieuws. 

23.00 Teleac. 

NED 2 
19.00 Nieuws. - 19.12 Politieke 
partijen. — 1922 Van gewest tot 
gewest — 20.10 Het korte spel. — 
20.44 Rembrandt & Co. - 21.37 
Nederiand-Griekenland V.V. — 
22.03 Studio Sport - Voetbal. -
22.30 Nieuws. - 22.45 Den Haag 
vandaag. — 23.00 Studio Sport 
Extra - Voetbal. 

RIB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 Risquons 
tout (historisch spel). — 21.05 Les 
fils d'Abraham. - 22.00 Les pé-
ches originaux. — 23.15 Nieuws. — 
2325 La pensee et les hommes 

TF 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les mer-
credis de l'information. — 21.40 
Koncert — 22.30 Histoires naturel
les (dokJ. - 23.00 Nieuws. 

A 2 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Le theatre de Bouvard. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Tu seras une 
étoile Ctv-filnO. — 22.10 Moeurs en 
direct — 23.10 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
- 20.35 Cadence 3. - 21.35 
Nieuvi^ — 21.55 Piaf etemelle. — 
22.50 Prélude è la nult 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Mondkrac-
ker (tv-film). — 21.45 Bilder aus der 
Wissenschaft - 22.30 Tagesthe-
men. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Direkt 
(magJ. - 20.15 Bilanz. - 21.00 
Heutexloumal. - 21.25 Der Den
ver-clan. — 22.10 Ich heisse Rhein, 
du bnngst mich um. — 22.40 Voet-
bal (Europabeker). — 0.00 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Mittwochs 
In... — 21.45 Auslandsreporter. — 
22.15 Mein Asyl (film). - 0.00 
Nieuws. 

LUX 
19.15 Nieuws. - 19.45 D'hier et 
d'aujourd'hui. — 19.53 Cinémagina-
tion (speD. — 20.00 La chambre 
des dames. — 21.00 Les hommes 
d'argent — 22.30 Essais. - 22.45 
La joie de lire. 

Donderdag 
SEPTEMBER 

BRTI 
14.00 Schooltelevisie. - 1700 
Schooltelevisie. — 18.00 Quaquao. 
— 18.05 Reddingsteam (fJ. — 
18.50 Tijdrover: bridge stap voor 
stap. - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Hoger-Lager (spel). - 20.55 Pano
rama — 21.45 McKenzie (fJ. — 
22.35 Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. - 20.15 Pietje de 
dood - de visionaire kunst van 
James Ensor. — 20.40 Nomaden 
(film). - 21.35 Schooltelevisie. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 2028 Kassier. -
2120 Hier en Nu. - 22.05 Maarten 
Luther. - 2225 Hill Street Blues 
(f J. - 2320 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjoumaal — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Op volle toeren. - 2000 
Derrick (fJ. - 21.00 Het derde 
oog. — 21 30 Denkbeeld (de bin
nenkant van de krisis). — 22.30 
Nieuws. — 22.45 Den Haag van
daag— 23^0NieuwS; 

TB 1 
19.30 Nieuvi«. - 20.00 Autant sa-

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

om de buis de baas te blijven met een tv-blad 
gebruiken TV-EKSPRES. 

TV-EKSPRES weet alles over tv. 
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voir (Tenre). — 2025 NImitz, retour 
vers l'enfer (film). - 2205 Le car
rousel aux imagea — 22.55 
Nieuws. — 23.10 Reflets du libéra-
lisme. 

TF 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Julien Fon-
tanes, magistral (tv-film). — 22.10 
Allee des Brouillards: regards sur 
Maurice Utrillo. - 23.30 Nieuws. 

A 2 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. - 20.35 Masada (fJ. — 
21.50 Enquête publique (magJ. — 
23.05 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
— 20.40 Passé ton bac d'abord 
(film). - 22.00 Nieuws. - 2220 
Boite aux lettres (magJ. — 2320 
Agenda 3. — 23.25 Prélude a la 
nult 

ARD. 
20.00 Nieuws. — 20.18 Sonder-
kommission Zitrone. — 21 15 Ta-
lentschuppen. — 22.00 Souvenirs, 
souvenirs. — 22.30 Tagesthemen 
— 23.00 Die Wahlverwandschaf-
ten. — 1.00 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Lieder sind 
die besten Freunde. — 21.00 Heu-
te^ournal. — 2120 Kennzeichen 
D. — 22.05 Weht die Angst so 
weht der Wind Oiefdesfilm). — 
23.30 Zwischen den Bildem (dok). 
— 0.30 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Die unver-
gessliche Nacht (film). - 21.45 
Landesspiegel. — 22.15 (Seschfch-
te im Dntten. — 23.00 Leinen k)S_ 

LUX 
19.15 Nieuwa - 19.45 D'hier et 
d'aujourd'hui. — 19.53Clnéfnagina-
tion (speO. - 20.00 La chambre 
des dames. - 21.00 Dallas (fJ. -
22.00 RTL-plus. - 23.00 BONP. 

Vrijdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
12.30 Televox-magazine. — 14.00 
Schooltelevisie. — 18.00 Quaquao. 
— 18.05 Klem, klein kleutertje. — 
1820 Er was een keer_. - 18.30 
Loon naar werken (open schooD. 
— 19.00 Vrije bjd vrijdag (welkom 
in Catalonië). — 19.45 Nieuws. — 
20.20 Wereldbrand (f J. - 22.40 
Première. — 2330 Nieuws 

BRT 2 
19.45 Nieuws. - 2030 Proms '83. 

— 21.30 Uitzending door derden. 

NED 1 
20.00 Nieuwa - 2028 De familie 
Oppemiann (fJ. - 22.33 De on
derste steen (dokJ - 23.38 
Nieuws. 

NED 2 
19.00 Nieuws. - 19.12 De KRO 
zomeravondshow. — 20.15 Het 
gouden kalf. — 21.25 De Leeuw 
van Vlaanderen (dokJ - 22.10 
Praten met de minister-president 
— 22.30 Nieuws. - 22.45 Het 
ongebroken geweertje. — 23.15 
Veronica's rocknacht 

RTB 1 
19.30 Nieuws - 2000 A suivre... 
— 21.05 Une nuit tres morale (film). 
— 22.40 Nieuwa 

TF 1 
20.00 Nleuwre. - 2035 Johnny 
Hallyday au Palais des Sports (va
riété). — 21.40 Les uns et les 
autrea — 22.40 Passions, pas-
siona — 23.35 Nleuwre. 

A 2 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Le theatre de Bouvard — 20.00 
Nieuwa — 20.35 L'homme de la 
nuit (tv-reeks). — 21.35 Apostro-
phea - 22.55 Nieuwa - 23.05 
Mon pére avait ralson (film). 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
— 20.35 Vendredi (aktualiteit). — 
21.35 Nieuv>«. - 21.50 Rash 3 
(fotomagJ. — 22.35 Prélude a la 
nult 

ARD 
20.15 Veriorenes Leben (film). — 
21.45 Revolution im Würgegriff 
(dokJ. — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Die Sportschau - 2325 
Hagen. — 0.10 Nieuwe. 

ZDF 
19.00 Nieuwa - 19.30 Auslands-
joumal - 20.15 Der Alte. - 21.15 
Die Pyramide (speD - 22.00 Heu-
te-Joumal. - 2220 Aspekte (kui
tuur). — 23.05 Zwischen zwólf und 
drei (film). — 0.40 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws — 2015 Neurege-
lung der hinterbliebenen Rente (re
portage) — 21.15 EFF-EFF (vnje-
tijdsmagJ. — 21.45 Landesspiegel. 
— 22.15 Der Doktor und das liebe 
Vieh. - 23.00 Rockpalast - 0.00 
Nieuws. 

LUX 

19.15 Nieuwa - 19.45 D'hier et 
d'aujourd'hui. — 1953Cinémaglna-
bon (speD. — 20.00 Starsky et 
Hutch (f J. - 21.00 Dynastie (f J. -
22.00 Le caméra de l'étrange 
(magJ. — 22.30 Theoreme (film). 

22 SEPTEMBER 1983 



12 —wq Kritisch bekeken 

Over Belafonte, de opera en 
het Festival van Vlaanderen... 

Dit weekeinde wordt muzikaal 
wellicht het drukste van het najaar. 
Na gisterenavond de betere new-
wave van Spandau Ballet is het 
vandaag donderdag huppelen en 
swingen geblazen op de pioniers-
rock van de herrezen Stray Cats 
in zaal De Bres te Halle. Maar 
morgen vrijdag wordt het echt 
moeilijk een keuze te maken. 
Vooreerst Is de grote Harry Bela-
fonte om 20 u. 30 met zijn nieuwe 
recital in Vorst-nationaal, waar hij 
een hele resem nieuwe liedjes 
brengt en ook een halfuur uit zijn 
bekendste werk zal putten tot 
voldoening van zijn oude getrou
we fans, zoals wij. De Franse 
chansonnier Gilbert Bócaud 
treedt op in de Kon. Elisabethzaal 
te Antwerpen om 20 u. 30 en om 
19 u. start te Gent de première 
van Richard Wagners „Die Walku-
re", het meest populaire deel uit 
Wagners ring in een boeiende 
nieuwe versie van „Parsifal"-regis-
seur John Dew, met als dirigent 

Frits Cells, en als Siegmund, Elliot 
Paley, als Hunding en Wotan res-
pektievelijk Roger Heynen en 
Monte Jaffe. De Opera van Vlaan
deren brengt het eveneens zon
dagnamiddag om 15u. en zater
dag 1 oktober om 19 u., waarna 
Die Walkure begin oktober drie
maal aan de beurt komt te Antwer
pen. Maar eveneens te Gent vrij
dagavond in de Vooruit de Britse 
groep Gag of four, die we ander
half jaar geleden suksesvol aan 
het werk zagen in de Brusselse 
Anc. Belgique, en die hun sukses 
ongetwijfeld zullen evenaren. In 
het teken van het Festival van 
Vlaanderen is er dan zaterdag 
Happening te Gent met de Britse 
folkzanger Allen Taylor en de 
Griekse zangeres lonatos die in 
ons land een onderkomen en nieu
we vrienden heeft gevonden. 
Waarna niemand minder dan Don 
McLean, auteur-zanger van mees
terwerkjes zoals „Vincent" en 
„American Pie" met eigen trio be-

Ballet te boek 
Rina Barbier (Antwerpen, 1945), 
artistiek stafmedewerkster aan 
het Ballet van Vlaanderen, wordt 
nogal eens beschouwd als dé his
torica van dit gezelschap, terecht 
trouwens. Zij studeerde Kunstge
schiedenis aan de Gentse univer
siteit en publiceerde reeds her
haaldelijk over dans, zopas het 
lijvige boek (300 biz.): „Het Konink
lijk Ballet van Vlaanderen" (Stan
daard Uitgeverij). Dit boek heeft 
de grote verdienste dat het onge
meen kompleet is. Zowel histo
risch, encyclopedisch als biogra
fisch is het een voortreffelijk na
slagwerk. Misschien wat té, want 
er bleef weinig ruimte voor diep
gaande kommentaren, wat enigs
zins als een gemis overkomt. Wat 
men in het boek o.a. wél overvloe

dig vindt, is een korte voorge
schiedenis van het Ballet van 
Vlaanderen, een kronologisch fei
tenrelaas sedert de eigenlijke op
richting (1969), een beschrijving 
(telkens met foto) van alle produk-
ties, tal van biografieën, tabellen, 
enz... plus een verantwoording van 
het artistiek beleid van het gezel
schap door Jeanne Brabants, ar
tistiek direktrice. De zeer talrijke 
foto's zijn doorgaans van prima 
kwaliteit en geven een goed in
zicht in de werking en de veelzij
digheid van de groep. Dit boek is 
een aanbeveler voor leder die zich 
in Vlaanderen aan de danskunst 
interesseert We komen er bij het 
begin van het aanstaande ballet
seizoen op terug. 

Nic vB 

geleiders deze smaakvolle avond 
zal afronden. Twintig minuten van 
dit optreden zullen door de Vlaam
se televisie worden uitgezonden. 

Don start dan zijn geplande toer 
met op 4 oktober de Brusselse 
VUB, met dan op een rijtje Gent, 
Beringen, Brugge en het Hof ter 
Loo te Antwerpen. 

Na sukses op Werchter '83 is ex-
Genesis zanger Peter Gabriel met 
een volavondprogramma maan
dagavond te Vorst-nationaal waar 
hij zijn recente dubbelplaat „Live" 
ongetwijfeld eer zal aandoen (uit 
bij Philips). En volgend weekeinde 
start de Nederlandse topformatie 
Doe Maar een negendaagse door 
Vlaanderen met Deinze en Genk 
als start. Waarna vrijwel alle voor
noemde zalen om beurt worden 
aangedaan en met Zedelgem en 
Londerzeel half oktober wordt af
gesloten. Als laatste maar niet 
minste in de reeks voor deze 
week komt Barry Manilow de 
jongedames nog maar eens vo-
kaal verwennen woensdagavond 
in de Antwerspe Koningin Elisa
bethzaal. Hij is een veeleisend 
iemand, de inkomprijs schommelt 
dan ook rond de duizend frank per 
zetel als je die nog hebt.. 
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Vlaamse fantastiek in de 
letteren, niet zo fantastisch 

Koninklijk Ballet van Vlaanderen, momentopname uit „Miniaturen" 
(1979), koreografie Nils Christe, muziek Igor St-avinsky. 

Op de achterflap van het boek 
„Iks" wordt vermeld dat het om de 
eerste Vlaamse vampierenroman 
gaat Hoewel we heel wat vampie-
renverhalen en novellen van b.v. 
Eddy C. Bertin en John Flanders 
kennen, zou dit wel eens kunnen. 
Of die Turnhoutse auteur Johan 
Van Nijen — die gewoontege
trouw in eigen beheer uitgeeft — 
daar eer en roem mee verdient is 
echter de vraag. 

„Iks" vertelt over de ontmoeting 
van de schrijver, Gustaaf Zegerink 
met de heer „Iks", die zich vampier 
noemt en zijn exploten wil meede
len aan voornoemde auteur opdat 
deze ze zou kunnen boekstaven. 

Exploten is veel gezegd, „sexplo-
ten" zou al beter passen aange
zien de nogal extravagante maar 
in feite weinig relevante handelin
gen uit dit werk uitdraaien op 
banale en goedkope sex-kracht-
patserij. Verwonderlijk is daarbij 
dat de term vampier eerder sym
bolisch moet beschouwd worden 
en weinig of niet meespeelt in het 
fantastische gegeven. Kwestie 
van terminologie misschien. He
laas is Van Nijen een auteur die to
taal niets te vertellen heeft wat na 
enkele hoofdstukken zeer duide
lijk wordt Van dan af is de kous af 
in dit oervervelende boekje dat 
alleszins professioneel werd uitge
geven maar waarbij we niettemin 
voorbehoud maken voor de wei
nig afdoende coverillustratie. 

Deze „roman" werd bovendien 
zo'n tien jaar geleden geschreven. 

Paul Duribreux, een van de zoons 
van Gaston Duribreux, heeft zich 
ook op het pad van de fantastiek 
gewaagd met „Een dam in de tijd". 

Hier gaat het verhaal over Frede-
rik, die in Damme bij zijn ouders 
kennis maakte met de vreemde 

pastoor Pitgam en dienst even 
mysterieuze nichtje Lilith. Beoog
de Van Nijen een satirische fan
tastiek — als we sommige kritici 
mogen geloven — dan treedt Du
ribreux in de voetsporen van de 
magisch-realistische auteurs zoals 
Daisne, Lampo en Maria Jacques. 

Spijtig genoeg heeft hij te weinig 
te bieden om een werkelijk boei
end, laat staan leesbare roman af 
te leveren. Het lijkt ons te kleur
loos geschreven en nooit krijgt de 
lezer echt de smaak te pakken. 

Fantastiek mag geen intellektueel 
spelletje van de geest zijn waarbij 
de auteur blijkbaar vergeet dat 
diezelfde fantastiek een oproepen 
is naar de kern van gevoelens, al 

dan niet in een rationalistisch 
kleedje gestoken zoals bij het ma
gisch realisme. Er is duidelijk een 
terugval van de fantastiek in de 
Vlaamse letteren, de dood van 
John Flanders en Johan Daisne, 
en de schaarse produktie van ie
mand als Mark J. Ruyffelaert zijn 
daar de spijtige tekenen van. Er is 
nochtans een vernieuwde interes
se bij jonge auteurs voor het 
genre van de thriller of de speur
dersroman (Rita Geys, John Ver
meulen, Guy Didelez bewijzen 
dat)! 

Ko Thurn 

— Paul Duribreux: Een dam in de tijd, uitg. 
De Ciauwaert. Leuven, 335 fr. 
— Jolian Van Nijen: ll(S, De Graal, uitg. 
Turnhout, z.p. 

„Appel" vraagt poëzie, 

korte verhalen en essays 
Appel, Limburgs oudste literaire 
tijdschrift maakt bekend dat de 
achtste poëzieprijs van de stad 
Sint-Truiden ex-aequo werd toe
gekend aan Dirk Van Bastelaere 
uit Belsele en aan Bauke Zijlstra 
uit Veenendaal. Eervolle vermel
dingen waren er, in alfabetische 
volgorde, voor Gery Florizoone, 
Paul Van Snick en Miei Van-
streels. De uitreiking heeft plaats 
op vrijdag 7 oktober om 20 u. stipt 
in het kultureel centrum waar, na 
lezing van het juryverslag door 
voorzitter Wilmots, schepen Gel
ders de prijzen en oorkonden 
overhandigt aan de laureaten. 
Daarna is er een klein poëtisch 
programma: „Tien Dichters Le

zen" dat wordt besloten met een 
receptie aangeboden door het 
stadsbestuur. 
De prijs is een kunstwerk van Paul 
Wilmots. Van nu af kan ingezon
den worden voor de negende 
poëzieprijs van Sint-Truiden. Voor 
de vierde Hendrik Prijs-prijs voor 
korte verhalen, eveneens een or-
ganizatie van „Appel", is er nog 
kans tot 1 november. Reglemen
ten aanvragen bij „Appel" (met 
antwoordzegel) p/a Houtstraat 37, 
3800 Sint-Truiden (België). Ook 
vraagt „Appel" essays (max. 6 bIz. 
getypt 30 lijnen per blad) over de 
Nederlandstalige literatuur. „Ap
pel" biedt ruimte aan niet-gevestig-
de auteurs. 
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Zonder Heath en... 
Het basketbalkampioenschap is 
begonnen zonder John Heath. De 
briljante kleurling van S. Oostende 
die In de voorbije jaren een onfeil
bare wegwijzer naar het sukses 
was, week uit naar Italië. De Belgi
sche fiskus brak (ook) hem te 
zwaar op. Daardoor ondergaat de 
basketbalsport onmiskenbaar een 
verarming. Misschien wordt de 
kompetitie er wel spannender 
door. Al moeten we dan wel reke
ning houden met een nivellering 
naar beneden toe, wat zeker geen 
voordeel is voor een sport die zich 
nog maar moeilijk kan profileren 
en die wellicht blijvend door inter
ne twisten zal worden verscheurd. 
Want wat bijvoorbeeld de hh. 
Maes (de sponsor van Rac. Me-
chelen) en Van Moerkerke (de 
sponsor van S. Oostende) elkaar 
verwijten over transferpraktijken 
is niet mooi om horen... 
Maar de tijd van spelen is nu 
aangebroken en het gekibbel zou 
dan ook best verstommen. Een 
boeiend kampioenschap zou voor 
het basketbal een welgekomen 
stimulans zijn. Nadien kan dan 
weer over de uitbreiding van het 
aantal Amerikanen gediskussieerd 
worden... 

... zonder Staelens 
Met het volleybal Is het eigenlijk 
niet anders. Staelens, vorig sei
zoen nog uitgeroepen tot 's lands 
beste speler, trekt er een streep 
onder. Om professionele redenen. 
De man wijkt uit naar Zuld-Afrika 
waar hem een betere toekomst 
zou wachten. Topvolleybalspelers 
zijn dus nog geen voetballers die 
In weinig jaar schatten kunnen 
verdienen. Mede daardoor moet 
rekening gehouden worden met 
een mogelijke krachtsverschui
ving in ons volleybal. 
Herentals zou bekwaam zijn het 
Kortrijks overwicht aan het wan
kelen te brengen en uiteraard mo
gen de Westvlamingen ook uit 
Limburg flink wat tegenwind ver
wachten. Maar of het allemaal 
voldoende zal zijn om het volleybal 
nieuwe impulsen te bezorgen 
moet toch worden afgewacht De 
handbalkompetitie kreeg zijn top
per al In de aanvangsfaze. Neer-
pelt rekende nog maar eens af 
met Lebbeke. Van dat front voor
lopig dus geen nieuws... 

13 

Het betert niet... 
Ook op de zevende speeldag van 
de voetbalkompetitie hebben de 
kassiers geen gouden zaken ge
daan. Ondanks een aantrekkelij
ke reeks wedstrijden geraakte 
men in de eerste klasse geza
menlijk niet eens aan negentig
duizend kijkers. Trek daar de 
34.(M)0 van Anderlecht—Club 
Brugge af en er blijven voor de 
andere thuisspelende klubs nog 
slechts wat kruimels over- Op 
Beerschot zal men ook wel ont
nuchterd geweest zijn. Voor de 
heuse topper tegen leider Beve-
ren (een derby bovendien!) kwa
men slechts 8.000 kijkers opda
gen. Dat is gewoon te welnlg-
Wi j weten niet of de voetbalbond 
zich in de nabije toekomst over 
de nieuwe situatie zal beraden. 
Voorlopig kan men er natuurlijk 
niets aan veranderen. Maar voor 
volgend jaar zou men alvast 
maatregelen kunnen treffen. Zo 
kan men voorkomen dat er méér 
dan één kompetitiematch per 

week wordt gespeeld en het zou 
zelfs geen kwaad kunnen Indien 
men het aantal eersteklasse-
klubs op zestien moest terug
brengen. Al moet men zich daar
over maar geen illuzies maken. 
Minstens tien, om niet te zeggen 
twaalf, van de achttien topklas-
sers zullen op hun achterste po
ten gaan staan wanneer dergelij
ke voorstellen ter sprdke ko
men- Zi j weigeren immers ver
der te kijken dan de neus lang is. 

Om dezelfde reden zal men het 
prijzenbeleid onaangeroerd la
ten. Voetbal is te duur geworden 
voor Jan Modaal. Maar niemand 
geeft dit toe. Ook al stelt men 
vast dat de wedstrijden in de 
lagere afdelingen, waar de toe
gangsprijzen uiteraard veel lager 
liggen, eerder méér dan minder 
toeschouwers lokken-

Een andere reden ligt mogelijk 
bij de - televisie. In ons bekabeld 
land kan de .voetballiefhebber 

kiezen uit een onwaarschijnlijk 
aanbod. Duitsland en Nederland 
brengen meer (en sneller) voet
bal dan onze eigen omroep. Ook 
het Franse aanbod Is niet gering 
alhoewel bepaald onzorgvuldig. 

Over korte t i jd komt daar ook 
nog Engeland bij. The Big Match 
en The Match of the Day. Je zou 
gek moeten zijn om nog voor 
veel geld in regen en wind te 
gaan staan-

SPORTSPIEGEL 
l'l,l% 1,1,! 

John Heath
en topspeler Staelens uitgewe
ken naar zonniger horizonten-

Negen op tien 
De Belgische klubs hebben hun 
Europees debuut niet gemist In 
de heenwedstrijden van de eer
ste ronde om de diverse bekers 
verzamelden zij negen punten op 
tien. Slechts AA Gent liet een 
steekje vallen. 1 — 1 gelijk thuis 
tegen het internationaal onerva
ren Lens kan bezwaarlijk een 
sukses worden genoemd. Al 
moet worden erkend dat de 
Oostvlamingen door het geluk 
werden verlaten. Een reden dus 
om te geloven dat de spelers van 
voorzitter De Meester nog niet 
zijn uitgeschakeld. 
De sterkste prestatie werd neer
gezet door Antwerp. De Great 
Old won met 1 —4 In Zurich. Een 
sterk resultaat dat niemand durf

de voorspellen. Het Zwitsers 
voetbal stelt wel niet zoveel voor 
maar het wordt toch maar zelden 
in de eigen omgeving zo zwaar 
afgestraft 

Anderlecht Standard en Beveren 
behaalden logische uitoverwin-
ningen tegen ploegen die bij ons 
zeker niet In de eerste klasse 
mogen meespelen. Daarmee leg
gen we overigens een vinger In 
de wonde. Het Europees voetbal 
is aan een kwalitatieve en kwan
titatieve devaluatie toe. Te veel 
ploegen zonder inhoud mogen In 
de eerste ronde aanzetten. Het is 
begrijpelijk dat het grote publiek 
daarvoor bedankt en de centen 
wijselijk op zak houdt We vra
gen ons trouwens af hoe onze 
vertegenwoordigers, op AA Gent 
na, uit de kosten zullen geraken-

12,5 PERCENT 
De Koninklijke uit Anderlecht is gebelgd. En geen beetje. Vorige week 
viel er, ondanks de poststaking, een brief in de bus van het Constant 
Vandenstockstadion waarin het plaatselijk gemeentebestuur lako-
niek meedeelde dat de vermakelijkheidsbelasting op de ontvangsten 
van vier tot twaalf en een half percent zou worden opgetrokken. 
Sekretaris Michel Verschueren, één van de uitvinders van de 
voetbalsport, en zijn voorzitter Constant Vandenstock, die zijn naam 
zo mild wegschonk aan het vernieuwde stadion, steigerden. Onbegrij
pelijk was dat niet Alhoewel. 

Wij hebben het al vaker gezegd: in 
dit land is alles mogelijk. In Brugge 
draait de stad op voor de geza
menlijke schulden van twee voet
balverenigingen. Ene Van Maele 
bouwt een nieuw stadion om Club 
en Cercle (gedeeltelijk en tijdelijk) 
uit de financiële problemen te hel
pen. Die Van Maele breekt er dan 
wel zijn politieke benen over... 
In Anderlecht heeft de gemeente, 
die in het buitenland nu eenmaal 
beter bekend is om zijn voetbal-
klub dan om zijn nochtans beruch
te slachthuizen, nooit meer ter 
beschikking gesteld dan een lap 
grond. Al wat in het Astridpark in 
de voorbije vijfenzeventig jaar 
werd rechtgezet werd uitsluitend 
door de klub gefinancieerd. De 
ergernis in de bestuurskamer van 
Sporting is daaromtrent al jaren 
groeiende. Er werd geregeld ge
dreigd met een verhuls naar het 
Heizelstadion. Alvorens men begin 
dit jaar met de nieuwbouw van de 
hoofdtribune begon „zou" men 
dan ook „garanties" gekregen heb
ben van Henri Simonet de rode 
kapitalist die de eretribune van het 
stadion slechts opzoekt in de we
ken die aan verkiezingen vooraf
gaan. De man zou beloofd hebben 
de taksen te verminderen... Het 
kan natuurlijk allemaal maar zelfs 
indien het waar is heeft Ander
lecht grote naïviteit aan de dag 

gelegd. Hoe zou een van die vele 
Brusselse gemeenten met oever
loze schuldenlast in krisistijd haar 
inkomsten kunnen of durven ver
minderen?.. 

Is het in de gegeven omstandighe
den onbegnjpelijk dat zij probieert 
uit de ruif te eten waar logehuur-
ders miljoenen Instorten?... 
Wij weten ook wel dat de desbe
treffende situatie van onze top-
klubs grondig verschilt en dat zij 
daardoor als oneerlijk overkomt 
en dat misschien ook wel is. De 
vraag is wie men dat moet kwalijk 
nemen. De gemeenten die de mil
joenen verslindenden voetbalma
chines ontzien of diegenen die ze 
proberen te gebruiken om de be-
grotigen een deugdelijker uitzicht 
te bezorgen? Dat onze klubs ter 
verdediging hun „sociale funktie" 
(de opleiding van de jeugd) inroe
pen is een geintje. Ontleed de 
jeugdploegen van Anderlecht 
Brugge, Standard, Lokeren en zo
veel anderen maar eens zorgvul
dig. Ze worden zeer zeldzaam, de 
jongens van -de eigen stad of 
eigen gemeente. Zelfs de kinde
ren worden in ons voetbal verhan
deld. Desnoods nog met de luier 
om Na enkele jaren opleiding wor
den die opgeschoten babies dan 
lekker „doorverkocht". Moet men 
ons de „sociale funktie" toch eens 
even komen verduidelijken. 
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Zondag 25 september om 10 uur 
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Ontmoetingsdag voor W M - werkers te St.-Niklaas 
Na iets meer dan een halfjaar 
WM-werking, zowat afgerond 
door een deugddoende vakantie, 
betekent de septembermaand 
een nieuwe start voor de W M -
werkers in de arr. WM-stuur-
groepen. De voorbije maanden 
na de gemeenteraadsverkiezin
gen hebben ons wat betreft de 
toen uitgebouwde WM-struk-
tuur reeds heel wat geleerd tot 
onze tevredenheid beslist heel 
wat positieve ervaringen. Zo 
konden wij in een aantal arron
dissementen een degelijke W M -
werking zien ontstaan. Dit was 
o.a. het geval in Tongeren-Maas
eik, Hasselt, Leuven, Dender-
monde, Aalst-Oudenaarde, enz-
Deze gegevens bieden ons beslist 
stof om te evalueren, ervaringen 
uit te wisselen, enz Het is ook het 
ogenblik om in die enkele arrondis
sementen waar het minder goed 
ging de VVM-werking echt gestal
te te geven De vorming van onze 
mandatarissen is en blijft meer dan 
ooit tijdens het komende werkjaar 
voor de partij een belangnjke op
gave WIJ willen dan ook de VVM-
werking voor het komende jaar 
een extra impuls geven door te 
starten met een algemene verga
dering voor alle leden van de 
arrondissementele VVM-stuur-
groepen, waarop ook een afvaar
diging van het partijbestuur zal 
aanwezig zijn 

Deze vergadenng vindt plaats op 
zondag 25 september om 10 u. in 
het hotel Serwir, K. Astridlaan 49 
te Sint-Niklaas. 
In de eerste plaats wordt er uitge

breid aandacht besteed aan de 
voorbije werking en worden er 
tussen de arr stuurgroepen erva-
nngen uitgewisseld Daarnaast 
wordt echter uitgaande van deze 
ervaringen een planning gemaakt 
voor de komende maönden. Het is 
m a w een erg belangrijke verga
dering waarop geen enkele mede
werker van de arr stuurgroepen 
zou mogen ontbreken Er is voor 
de aanwezigen 's middags een 
lichte restaurate voorzien, daar 
deze samenkomst tot iets na de 
middag zal uitlopen. 

G. Vanoverschelde 

WM-stuurgroep 
arr. Halle-
Vilvoorde 
( + Brussel) 
De arr WM-stuurgroep Halle-Vilvoor-
de nodigt alle mandatarissen en be
stuursleden van het arr uit tot hun 
volgende vormingsaktiviteit die plaats
vindt op zaterdag 24 september om 
14 u in de Vlaamse Knng Pajottenland 
Stationstraat 7 te Liedekerke 
Deze vergadenng zal handelen over 
het OCMW Deskundige uitleg ter 
zake wordt er verstrekt door de heer 
Roger Van Ranst OCMV-voorzitter 
van Sint-Niklaas 
Een tweede vormingsmiddag vindt 
plaats op zaterdag 15 oktober even
eens om 14 u in de zaal Hooghuis 
(rechtover St-Servaeskerk) te Wem
mei. Daar zal de frakbeleider van de 
provincieraad Jons Depré handelen 
over rechten en plichten van de man-
datans 

Vlaamse Aktie- en 
Kultuurgemeenschap richt 
Conscience-zoektocht .in 
De Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeen
schap te Antwerpen heeft een Con
science-zoektocht uitgedacht die in dit 
Conscience-jaar ongetwijfeld heel wat 
geïnteresseerden zal aantrekken 
Deze zoektocht heeft plaats van 1 tot 
en met 19 oktotaer De antwoordfor-

Ach, die Post... 
De staking bij post-, trein
en andere overheidsdien
sten is er de oorzaak van 
dat „Wij" niet bij de lezers 
raakte. Ook de redaktie 
bleef van enige postbede-
ling verstoken. 
De mededelingen ons door 
medewerkers en afdelingen 
opgestuurd, bereikten ons 
niet, graag onze veront
schuldigingen daarvoor. 

Beste lezer, tot betere tij
den! 

mulieren moeten binnen zijn ten laatste 
op 25 oktober Wij kunnen rekenen op 
100 prachtige prijzen voor een geza
menlijke waarde van meer dan 
100 000 fr De brochure met vragen en 
antwoordformulier zijn te verkrijgen op 
volgende adressen 

- Century Center, kelderverdieping, 
De Keyserlei 58-60 te Antwerpen alle 
dagen (ook zaterdag en zondag) van 
10 tot 18 u 

- K Pauh, Augustijnenstraat 13, 2000 
Antwerpen, na 17 u, tel 2331757 
- J Moens, A Coolsstraat 33, 2020 
Antwerpen, tel 2385687 

De vragen voor deze zoektocht wer
den opgesteld door de Ck)nscience-
kenner dr E Willekens en de tekstuele 
begeleiding is van J Moens Deze 
groots opgezette manifestatie kan op 
de medewerking rekenen van tal van 
ondernemingen „Gazet van Antwer
pen", (Dentury Center op de Keyzerlei, 
Foto Dirk, Radio Stad, Bell Telephone 
Mf g, Standaard uitgevenj, Uitgevenjen 
De Nederlanden, Soethoudt en Co 
n v„ De Dageraad p v b a en Generale 
Bankmaatschappij 

WM-stuurgroep 
arr. Gent 
De arr stuurgroep Gent organizeert in 
de maand oktober twee vormingsakti-
viteiten voor mandatanssen en be
stuursleden 
• op dinsdag 4 oktober om 20 u in 
de zaal Veldbloem te Ertvelde spreekt 
Koen Baert over de externe begrotin
gen en hun invloed op de gemeentebe
groting, 
• op dinsdag 18 oktober maakt 
volksvertegenwoordiger Willy Kuij-
pers de balans van 1 jaar schepen-
ambt Ook deze avond vindt plaats om 
20 u in de zaal Veldbloem te Ertvelde. 

Oproep 
W M 
Graag zou VVM-nationaal via het 
weekblad „WIJ" willen starten met een 
vorm van uitwisseling van geslaagde 
initiatieven, al of met goedgekeurde 

, voorstellen, enz van onze gemeentelij
ke mandatanssen Daarom doen wij 
dringend beroep op de arr stuurgroe
pen van W M , de afdelingsbesturen, 
de mandatarissen zelf enz om W M -
nationaal een verslag of een korte 
tekst te laten geworden in verband 
met deze aktiviteiten 

Deze kuhnen opgestuurd worden naar 
G. Vanoverschelde, direkteur VNS, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 

WM-stuurgroep 
arr. Leuven 
Op zaterdag 19 november om 14u 
worden alle mandatanssen van het arr 
Leuven uitgenodigd voor een vor
mingsnamiddag rond het tema „Milieu
zorg" Deze vindt plaats in de zaal 
Broek, Broekstraat in Leuven. 

Verdere gegevens ivm de gastspre
kers worden later medegedeeld 

Uiterst geslaagde kaderdag 
van het arrondissement 
A n t w e r p e n ais start van de VU-aktiviteiten '83-'84 
De mistroostigheid van het grauwe herfstweer op zondag 11 septem
ber was zeker omgekeerd evenredig met het zonnig entoesiasme dat 
bonder^ vijftig kaderleden bezielde toen zij rond 14 u. hun aktieve 
medewerking betuigden aan de bijeenkomst in het stemmige Al-
pheusdal ter voorbereiding van de nakende afdelingsbestuursverkie
zingen. 

In zijn inleiding wees partijbestuurslid 
en arrondissementeel voorzitter Frans 
Kuijpers op het enorme belang van 
een grondig voorbereide hernieuwing 
van de lokale besturen, immers, afde-
lingsvooruitgang — gestoeld op veld
werk, „werken aan de basis" — bete
kent in de eerste plaats groei van de 
ganse partij In de geest van de zo 
noodzakelijke kontinuiteit dient door 
alle verantwoordelijken steeds ge
zocht naar een gezond evenwicht tus
sen de eerbiediging van de demokrati-
sche spelregels bij verkiezingen en de 
betrachting elke bestuursfunktie te la
ten bekleden door trouwe, bekwame 
partijmensen Het profiel van het afde-
iingsbestuurslid wordt in de eerste 
plaats gekenmerkt door werkkracht, 
inzet en konstruktieve ingesteldheid bij 
het werken in groepsverband Boven
dien mag de verhouding mannen-vrou-
wen, ouderen-jongeren, geen proble
men stellen Het feit dat in het arrondis
sement Antwerpen tainjke dames en 
jongeren belangnjke bestuursfunkties 
en politieke mandaten bekleden, be-

Pattijbestuurslid Frans Kuijpers. 

wijst dat „onder mensen van verstand 
en goede wil" de kontinuiteit ook op dit 
domein, kan en moet worden verze
kerd op eenvoudig natuurlijke basis 
De uiteenzetting van de arrondisse
mentele voorzitter werd gevolgd door 
een levendige, optx)uwende gedach-
tenwisseling tussen alle aanwezigen in 
diverse sekties, telkens na een keurige 
inleiding, van Leo Thys, Bob Loete, 
Frans Kuijpers in de afdeling „Voorzit
ters, sekretanssen en penningmees
ters", van Fonne Crick in de sektie 
„Propaganda-Organizatie", van José 
Van Thillo bij „Vrouwenwerking", Jo
ris Reets voor cje „Jongeren" en Ok-
taaf Meyntjens in de sektie „Gemeen
telijke mandatarissen 

Nadien was het „wachten geblazen" 
om opnieuw het plenum aan te vatten, 
het voorgenomen tijdsschema geweld 
aandoen' Zeker, de duur van vrucht
bare diskussies in de verschillende 
sekties bleek het beste bewijs voor de 
aktieve interesse van onze kaderle
den 
Waarom gegroepeerd in de grote zaal, 
kregen we de boeiende verslagen van 
de deelvergadenngen, onmiddellijk 
moest de arrondissementele voorzit
ter beloven alle vragen, onuitgespro
ken wegens tijdsgebrek, schriftelijk te 
laten stellen Frans Kuijpers koppelde 
hieraan een dnevoudige konklusie met 
betrekking tot het werk van deze dag 
1 Dank aan de militanten, de veldwer
kers voor hun nooit afgevende be-
langloze inzet, weerom op deze bijeen
komst zo goed tot uiting gekomen, 
2 Vlugge nazorg door opstelling van 
een syllabus met uitgebreid verslag 
van de kaderdag, verspreiding van de 
teksten en uitvoering van de konklu-
stes, 
3 Noodzaak van regelmatig kontakt, 
ook bij andere gelegenheden dan rou
tinematige vergadenngen van raden 

en besturen, bevordenng van onderlin
ge vriendschap en positief-konstruk-
tieve ingesteldheid 
Paul Van Grambergen uitgenodigd 
voor de slottoespraak „ongelooflijk 
maar waar" zorgde voor een summum 
van spetterende, snedige en schitte
rende welsprekendheid naar inhoud 
en vorm Soms zalvend, soms slaand, 
las hij ons allen de levieten, steeds 
ironisch en op het hoogste moment 
een tikkeltje vergoelijkend, partijstruk-
turen vergelijkend met het kerkelijk 
apparaat waarbij bisschoppen, vikaris-
sen-generaal, dekens, kannuniken en 
simpele pastoorkes in eindeloze stoet 
bleven defileren Onder dit spervuur, 
een lust voor het oor, werden de 
aanbevelingen „tot deugdzaam leven 
van het VU-kaderlid" m tien geboden 
verkondigd Gelukkig voor ons allen, 
heeft Pol het allemaal op papier gezet 
dergelijk meesterwerk verdient het 
ruimste mogelijke verspreiding, hier
voor wordt gezorgd 
Eindsfeer van deze boeiende namid
dag geweldig applaus voor Paul Van 
Grembergen, een daverende „Vlaam
se Leeuw" en algemene tevredenheid 
Denderend entoesiasme om onmiddel
lijk aan de slag te gaan, want allen had
den het begrepen afdelingsvooruit-
gang is partijvooruitgang i FK. 

VU-kamerlid Paul Van Grembergen. 
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Na stilte volgde storm te Mol 
Een vierentwintig punten tellende 
dagorde, gevolgd door een goedge-
spekte aanvullende dagorde en een 
geheime zitting, dat was de te veror
beren boterham voor de Molse 
raadsleden tijdens de gemeente
raadszitting van 5 september II. 
De geplande sluiting van de gemeente
lijke stortplaats op de Maat w/as hierbij 
één van de grote struikelblokken De 
hogere overheid (Provinciebestuur 
van Antwerpen) heeft hierover het 
advies gevraagd van het Molse ge
meentebestuur Na enkele herhalingen 
hieromtrent blijkt volgens raadslid Van 
Eisen (VU) dat het Molse schepenkol-
lege haar standpunt nog steeds met 
heeft bekendgemaakt Dit wijst vol
gens Van Eisen op de grote nalabgheid 
van de Molse schepenen, en hij vroeg 
voor deze nalatigheid dan ook een 
verklanng, waarop echter nog steeds 
gewacht wordt 
Nu moet echter wel gezegd dat het 
schepenkollege tegen de beslissing tot 
sluihng van de stortplaats een beroep 
heeft aangetekend om het behoud tot 
1996, maar haar streefdoel schijnt een 
geleidelijke ombouw te zijn van het 
stort tot een rekreatiegebied De peno-
de om het zover te knjgen zou zijn 
vastgesteld op dne jaar Na die dne 
jaar zou de gemeente Mol haar huis
vuil moeten gaan storten op de lOK-
stortplaats te Meerhout Raadslid Van 
Rompaey (CVP) beweerde hierom
trent ook nog dat het Molse schepen
kollege zich m de zak heeft laten 
zetten door OVAM en dat Mol nog 
één van de gemeenten is die wreet 
waar met haar huisvuil te blijven Wan
neer het schepenkollege echter zo 
ongeloofwaardig blijft overkomen, zal 
het met eens een vergunning kunnen 
tosknjgen voor de geplande dne jaren 
De voetl)alpk)eg van het gemeente-
personeel zal in de toekomst ook met 
meer moeten gaan bedelen om een 
veW te mogen bespelen Er zou een 
terrein worden voorzien in de verkave
ling „Het Ven" Dit terrein zou echter 
ook door de veteranen van Ezaart 
mogen worden gebruikt wat voor een 
plezante noot zorgde vanuit de opposi
te (Burgemeester Luyten is trouwens 
een fervent aanhanger van de vetera
nen aldaarJ 
De verhoging van het opgravingstanef 
van 1(XX) fr naar 5000 fr en de over
gave van de kontrakten, afgesloten 
met het faKliete studiebureau Puls, aan 

de groep Infrabo wierp bij de opposi-
teraadsleden eveneens heel wat vra
gen op 
Raadslid Paul Nijs (CVP) had met de 
burgemeester ook een afspraak ge
maakt om de verkeerstoestand aan de 
gemeenteschool te Mol-Sluis eens van 
naderbij te gaan bekijken Wanneer de 
h NIJS op het gemeentehuis aankwam 
bleek de burgemeester zijn kat te 
hebben gestuurd, wat nu door de h 
NIJS met m dank werd afgenomen Hij 
werd echter het woord ontnomen 
door de burgemeester met de mede
deling dat hij hieromtrent moest zwij
gen en dat hij het fjunt anders maar op 
de dagorde had moeten laten plaatsen 
Als laatste punt op de dagorde pronk
te opnieuw de reeks propaganda-me-
dedelingen van de meerderheidspartij-
ea Hieromtrent dient gemeld dat de 
raadsleden van de oppositiepartijen 
deze mededelingen slechts op het 
laatste moment kregen toegestuurd, 
zodat ze met eens de kans hadden om 
hierop te reageren door middel van de 
aanvullende dagorde Bob Van Rom
paey (CVP) zei dat de oppositie van 
deze mededelingen mets meer wenst 
te horen Zij worden op de dagorde 
geplaatst voor het publiek en wij moe
ten ze maar aanhoren, aldus spreker 
Hiermee was dan de gewone agenda 
afgesloten en kon men beginnen aan 
de aanvullende dagorde van de oppo
sitie Op dat ogenblik echter stak er 
een wind op vanuit de burgemeesters
zetel, door te beweren dat het eerste 
punt met in openbare zitbng mocht 
worden behandekJ Een lijkbleke sche
pen Van Spaendonck scheen reeds 
een storm te verwachten en moest 
hierop ook met lang wachten Vanop 
de opposibebanken kwamen de reak-
ties af geraasd, zodat de burgemeester 
voor het eerst tijdens zijn ambtspeno-
de zijn bel moest gebruiken Waarover 
ging het nu eigenlijk' Schepen Van 
Spaendonck zou zich onbehoorlijk 
hebben gedragen tegenover een aarv 
gestelde van een slager in het Molse 
slachthuis. Hierdoor zou er een zwaar 
incident zijn ontstaan waarbij de men
sen van de wet zelfs moesten tussen
beide komen Bob Van Rompaey 
(CVP) wenste nu te weten wat er door 
de betrokken schepen was gezegd 
Wat het onderwerp was van deze 
betwisting' Wat het antwoord was 
van de aangestelde van de slager? Of 
er een proces-verbaal is opgesteW en 

Opnieuw deining te Zandhoven 

Burgemeester De 

betaalde zijn schuld 

aan de gemeente 

Zandhoven nog niet 
In de jaren 1978,1979 en 1980 heeft 

burgemeester De Bie gebruik gemaakt 
van zijn recht op politiek verlof (2 da
gen per maand) De gemeente heeft 
overeenkomstig de wet van 1976 tot 
instelling van een verlof voor de uitoe
fening van een politiek mandaat hier
voor een som betaald van 218845 fr 
aan de pnvate werkgever van de heer 
burgemeester 

Zoals in de wet voorzien is, werd 
deze som teruggevorderd op de heer 
De Bie persoonlijk en dit via invorde-
ringsstaat 118/1981 

Alhoewel deze invordenngsstaat 
reeds dateert van 26 oktober 1981, 
was op 15 september 1983 deze som 
nog steeds met terugbetaald door de 
heer burgemeester 

Erger nog, de som van 218 845 fr 
werd in de gemeenterekening 1982 
weggeboekt als een met-realizeerbare 
ontvangst Met andere woorden, de 
CVP-meerderheid schijnt de wettelijke 
schuld kwijt te schelden De CVP 
spreekt thans van een administratieve 
vergissing 

Tegen dit alles verzet de Volksunie 
van Groot-Zandhoven zich met klem. 

Het IS werkelijk onbetamelijk dat een 
gemeentelijk mandataris, in dit geval 
de burgemeester, met overgaat tot 
prompte betaling van de aan de eigen 
gemeente verschuldigde sommen 

Het IS even onbetamelijk dat de 
CVP-meerderheid deze praktijken 
slikt 

Aan ons VU-raadslid Leo Thys ant
woordde de burgemeester dat hij wel 
weet dat hij zijn schuld (die reeds twee 
jaar oud isD aan de gemeente zal 
moeten betalen, doch dat hij met be
reid IS spontaan te betalen binnen de 
maand, zoals voorgesteld door Thys 

In deze omstandigheden, hoe on
gaarne hij dit ook doet heeft ons VU-
raadslid zich in deze aangelegenheid 
gewend tot de Bestendige Deputatie 
van de Provinaeraad van Antwerpen 
en haar op de hoogte gebracht van 
deze ernstige onregelmatigheid 

LooTHYS 

ANTWERPEN 
zo ,ja" welk gevolg hieraan gegeven 
IS? Ten slotte wou Van Rompaey nog 
vragen of de werkgever van de aange
stelde, maatregelen heeft genomen of 
nog zou nemen, die nadelig zouden 
kunnen zijn voor het slachthuis De 
burgemeester beweerde echter dat 
het hier om een persoonsgebonden 
aangelegenheid ging en dat dit zeker 
mets was om in het publiek uit de 
doeken te doen Van Rompaey be
twistte dit echter door te beweren dat 
het hier om de beoordeling gaat van 
een schepen in de uitoefening van ztjn 
ambt en dat zoiets zeker in het open
baar mag behandeld worden Van Ei
sen (VU) trad dit standpunt bij waar
door de uitroepen over machtsmis
bruik en het buiten zijn bevoegdheid 
gaan van de burgemeester, in sterkte 
toenamen De burgemeester wilde 
echter van geen wijken weten, waarop 
de oppositie op uitzondenng van het 
ene PW-raadslid de zaal verliet 
Het gevolg van deze windhoos was 
echter wel dat de zeventien punten 
van de oppositie onbehandeld bleven 
Hier zat toch ook een zeer belangnjk 
punt tussen, nl een mobe van de 
Molse Volksunie over het dumpen van 
laag radioaktief kernafval in zee en 
over hetzelfde afval dat thans in Mol 
ligt opgestapeld 
Het moet echter gezegd dat over deze 
gemeenteraadszitting in Mol het laat
ste woord zeker met is uitgesprokea 

Herman Janssn 

VU-Bonheiden-
Rijmenam met stand 
op jaarmarkt 

Vlamingen zijn mensen die van tradi
ties houden De jaarmarkten in onze 
gemeente Bonheiden-Rijmenam zijn 
daar zeker een voorbeekl van Van 
welke overtuiging men ook is, jong of 
oud, op de jaarrrïarkt kom je iedereen 
tegen De scholen sluiten, de laatste 
opgespaarde vakantiedag gaat er aan 
Het IS een jaarlijks hoogtepunt in onze 
gemeente, dat men niet mag missen 

Onze VU-afdeling vindt dit dan ook 
een umeke gelegenheid om eens echt 
naar buiten te komen en zal aan de 
jaarmarkten te Bonheiden op 5 no
vember en te Rijmenam op 14 novem
ber deelnemen met een eigen stand 
Hebt u vragen over onze werking, wil u 
wat meer weten over de VU in het al
gemeen of hebt u gewoon zin in een 
babbeltje, kom dan eens bij ons langs. 
U bent er meer dan welkom I 

FW-Antwerpen: 

Weerbaarheids-
training voor 
vrouwen 
De Federatie Vlaamse Vrouwen van 
het arrondissement Antwerpen organi-
zeert onder de titel „Opkomen voor je
zelf, hoe doe je daf", een weerbaar-
heidstraimng voor vrouwen op volgen
de data 18-25 oktober, 8-15-22-29 no
vember van 9 u 30 tot 15 u 30, Italiëlei 
17a, Antwerpen 
In deze training leggen we ons vooral 
toe op gedragsaspekten datgene wat 
anderen horen en zien, bijvoort)eeld 
ons taalgebruik, manier van kijken, 
houding 
Aansluitend hierbij onderzoeken we 
ook de ingewikkelde mechanismen die 
vrouwen afremmen om zich zelfzeker 
te gedragen datgene wat wij zelf 
voelen, bijvoorbeeld tegenstnjdige im
pulsen, afweer voor een nochtans aan
trekkelijke uitdaging 
De teoretische toelichting wordt kort 
gehouden We werken vooral met oe
feningen en korte opdrachten 
Kursusbijdrage 900 fr voor werkloze 
vrouwen, vnjstelling van stempelkon-
trole, 1200fr voor inkomens 
- 32000fr, 1800fr voor inkomens 
+ 32000 fr Wie geen eigen inkomen 
heeft neemt de helft van het gezinsin
komen 
Inschnjving door naam en adresopga-
ve aan J Van Thillo-Verbruggen, tel 
4496060 en door storting op nr 091-
0017876-57 van de Antwerpse Volks
hogeschool dit vóór 3 oktober 1983 

SEPTEMBER . ^ 
22 WOMMELGEM: „Met heel Antwerpen-", een afwnsselend en 

kleurvol programma van 2 x 45 minuten Een diareeks van René 
Herman Om 20 u in tokaal Den Klauwaert Inkom gratis. 
WOMMELGEM: groot Vujo-bal tn feestzaal Familia om 20 u. 30 
Dansmuziek voor „Bk wat Wils" 
BORGERHOUT: VU-ledenvergadenng in zaal De Passer, Tum-
houtsebaan 34 Om 20 u 30 CSeapreksavond met de acht VU-
gemeenteraadsleden van Groot-Antwerpen Tema. 1 jaar Fusie-
bfiloid 
TONGERLO-WESTERLO Sint-Maartensfonds-VWG Zuider
kempen, dia- en causeneavond om 20 u m de J<apelleke8hoer 
door Rob Van Dijck. Tema ,ZuKt- en Midden-Amerika" 
BORGERHOUT jaariijks afdelingsbal m zaal Pax, Sterflngerstraat 
80 Orkest De Spders. Inkom 100 fr Kaarten te bekomen bij 

OUD-TURNHOUT- VU-afdelingsbal Oud-Tumhout in zaal „Sport-
tokaal". Dorp 25, om 20 u 
MORTSEL EN HOVE- optreden van de volksgroep J<atastroor, 
om 20 u in zaal 't Parkske, Edegemsestraat 26 te Mortsel (aan de 
H Kruiskerk) Inkom 80fr Org Vujo 
BEVEL- VU-bal in de parochiezaal te Bevel vanaf 20 u 30 
HOVE: Zangavond met Wim Venreycken en Pol Vandevoorde in 
het Giemeenteli^ Kultureel Centrum de „Markgraaf om 20u 
MECHELEN (An-) VU-etentje in zaal Rubens, Dorpstraat 4 te 
Berlaar, om 20 a 450 fr per persoon 
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OKTOBER ^ ^ ^ ^ 
1 LAAKDAL: VU-afdelingsbal m zaal „Dennenoorrf^ te tmdhout 

om 19u 
1 SCHOTEN: Leeuwenbal in de feestzaal, Laaglandtei 20 om 

21 uur Orkest „De Play-Mates" 
1 EDEGEM: Uitstap per autocar naar Diksmuide en Veume Bezoek 

aan de Uzertoren en Ijzervlakte Vertrek om 9 u aan JJne Eiken" 
Onkosten 300 fr (dnnkgeld chauffeur en gratis „dnnk" inbegre
pen) Inschnjven in ons lokaal 

4 STABROEK, HOEVENEN, PUTTE: F W start met een lessen
reeks aerobic dance Inl 6649315 of 6647504 

6 ANTWERPEN, jazzkoncert om 20u 30 door Milkshake Banana, 
in rode zaal Singel Desguinlei Org Ckwemanskring. Inkom 200 fr 
Kaarten Singel of VU-sekretanaat 2388i08 

8 K O N I N G S H O O I K T : VU-ledenfeest in de parochiezaal, Mechel-
baan 

8 EDEGEM: Eikenavond - gezellig baW)elen onder ons nnet een 
pintje Ingericht door VNSE 

VU-Bonheiden-Rijmenam 
wil asperge-festival overdoen 

Zoals aangekondigd in het eerste 
nummer van het ledaïblad org»nzeer-
de de VU afdebig Bonheiden-Rijme-
nam eind jum haar eerste „asperge-
festivaT 

De opkomst de kwafiteit van het 
gebodene én de sfeer overtroffen de 
stoutste verwachbngea 

Na een uitgebreid aperitief onder 
een warm avondzonnetje, warden de 
goedgevukie en lekkere asperge
schotels opgedierxi, waarvoor menig 
woortj van tof werd geuit Kaas en 
taart rondden de maaltiid af 

Erevoorzitter Pol Gillemont en zijn 
echtgenote, bieden reeds nneer dan 
60 jaar aktief voor de Vlaams-Nabona-

le sfrijd, werden luisterrijk gevierd en 
letterlijk in de bloemetjes gezet Akteur 
Ivo Pauwels gaf een meesterlijke show 
ten beste met zijn mterpretebe van het 
„Belgisch Staatshoofd", Boudevwjn l 
Ook senator W Luyten sprak een 
opmerkelijke gelegenheidsspeech. 

Door de meer dan honderd aanwe
zigen werd tot m de late uurtjes ge
danst en gektonkea De inzet van het 
bestuur, ctet reeds uren — zeg maar 
dagen — m het gebouw was geweest 
en de culinaire kunst van gemeente
raadslid Willy Bogaerts werden dan 
ook ruimschoots beloond 

Vele aanwezigen wensten dat het 
aspergef eest een jaarlijkse tradibe zou 
wordea Dus alvast tot volgend jaarl 

Stakingsaittie overiieidspersoneel 
in de Antweipse liaven: 

VU roept de stakers 
op tot redelijkheid 
De VU-fraktie in de gemeenteraad 
van Antwerpen, bekommerd om 
de toekomst van de Antwerpse 
haven, als de belangnjkste ekono-
mische groeipool van Vlaanderen 
en basis voor de tevi^erkstelling 
van tienduizenden, betreurt de hui
dige totale blokkering van de hele 
haven door een minderheid van 
personeelsleden van gespeciali-
zeerde havendiensten 

De VU-fraktie is de mening toege
daan, dat het samenvallen van 
deze harde stakingsaktie met de 
uiterst precaire ekonomische kn-
sistoestand van het hele land, wel 
eens dramatische konsekwenties 
voor de haventrafiek, haar rende
ment en de tewerkstelling voor 
gevolg zou kunnen hebben 

Met alle begnp voor de weHicht 
gefundeerde klachten vanwege 
de personeelsleden uit de over
heidsdiensten, lijkt ons de aange
wende metode in dit sociaal kon-
flikt buiten alle redelijke maat 

De VU-fraktie meent dat er ande
re efficiënte drukkingsmiddelen 
kunnen gebruikt worden om deze 
sociale en syndikale eisen kracht 
bij te zetten 

Daarom wenst de VU-frakbe een 
dnngend beroep te doen op de in
dividuele verantwoordelijkheids
zin van de betrokken personeels
leden om alle mogelijke ekonomi
sche troeven van onze wereldha
ven ook voor de toekomst veilig te 
stelten. 

22 SEPTEMBER 1963 



16 m^ Wij in de Volksunie 

Flauw afkooksel van VU-voorstel 

Distriktsraden in 
Groot-Antwerpen samengesteld 
In de zitting van juli 1983 keurde de gemeenteraad het ontwerp van 
reglement en de zetelverdeling in de onderscheiden distrikten goed. 
Deze distriktsraden zijn slechts een flauw afkooksel van de door de 
VU voorgestelde deelgemeenteraden. Volksvertegenwoordiger An
dre De Beul legde in dat verband reeds geruime tijd geleden een 
wetsvoorstel neer in het parlement Wij hopen dat dit voor alle samen
voegingen belangrijke voorstel eens kracht van wet zal worden. De 
door het schepenkollege voorgestelde distriktsraden hebben slechts 
een louter advizerende bevoegdheid en deze wordt dan nog beperkt 
omdat i.v.m. het financiële aspekt van het gemeentebeleid de 
distriktsraad zelf geen enkel initiatief kan nemen. 

Ondanks dit alles wenst de VU Groot-
Antwerpen positief mee te werken aan 
de door het schefjenkoilege voorge
stelde distriktsraden omdat de VU 
meent dat hier toch een k>eschelden 
begin gemaakt wordt met het nauwer 
betrekken van de bevolking bij het 
gemeentebeleid. 
Voor wat de zetelverdeling betreft 
werd het oorspronkelijke voorstel van 
het kollege, dat de oppositie echt karig 
bedeelde, voornamelijk onder druk 
van onze VU-fraktie aangepast zodat 
de oppositiepartijen nu heel wat beter 
vertegenwoordigd zijn en men meer 
de werkelijkheid benadert van wat de 
partijen vertegenwoordigen door hun 
behaalde verkiezingsuitslagen. 
Het politiek kollege van VU Groot-

VERZEKERINGSKANTOOR 

Jos MERGEAY 
Ophovenstraat 103 

3670 MAASEIK 
(Neeroeteren) 

Tel. 011-86.4Z92 

Herdenking 

Herman 

Van 

Den Reeck 
Deze jaarlijkse herdenking wordt zo
als steeds, gehouden tijdens het laat
ste weekeinde In september (te Bor
gerhout en te Antwerpen). 

Zaterdag 24 september: om 19 uur 
in de St-Annakerk te Borgerhout 
(Goedendagstraat) een gedachte
nisviering met eigen lezingen, gebeden 
en muzikale omlijsting. De homilie zal 
worden gehouden door priester Bias 
Dupont of door diaken Herman Som
men. 

Zondag 25 september: van 11 u. tot 
12 u. een bezinningsstonde aan het 
eregraf van Herman Van den Reeck 
op „Schoonselhof te Antwerpen. Sa
menkomst aan de wachthal. Het pro
gramma voorziet samenzang, bloe
menhulde en een toespraak door Her
man Wagemans, lid van het hoofdbe
stuur van VOS. We herdenken ook 
onze overieden medewerkers en 
brengen eveneens een korte hulde 
aan Hendrik Conscience. Bij slecht 
weer wordt de bezinningsstonde ge
houden In de wachthal en brengen wij 
de bloemen daarna naar het graf van 
Herman. 

U kan deelnemen aan de bloemenhul
de door storting van 200 fr. op de 
bankrekening nr. 407-3051171-25 ten 
name van het komitee Herman Van 
den Reeck te Borgerhout Uw naam of 
de naam van uw organizatie vermel
den a.u.b. 

Vlaamsgezinden „uit diverse richi 
gen" zijn welkom mits eerbied voor 
eikaars levensbeschouwelijke of partij-
F>olitleke overtuiging. 

Antwerpen gaf aan haar onderschei
den afdelingen opdracht de nodige 
mensen aan te dulden die In de respek-
tleve distriktsraden zullen zetelen. 
Het spreekt vanzelf dat deze mensen 
volledig ten dienste staan van onze 
leden voor problemen die zich In hun 
distrikt voordoen. In ledere distrikts
raad zal ook een lid van onze VU 
gemeenteraadsfraktie met raadgeven
de steun zetelen. 

VU-distriktsraadsleden 
Distrikt Antwerpen: 4 VU-leden op 27. 
Gerda De Ryck, Lge. Van Ruus-
bróeckstraat 94, 2018 Antwerpen. 
Fred Van Raemdonck, Gloriantlaan 28 
BI , 2050 Antwerpen. 
Wilfried Willockx, Volhardingsstraat 
17, 2020 Antwerpen. 
Mare Verswijver, E. Claesstraat 3 M 
16, 2050 Antwerpen. 

Distrikt Berendrecht: 1 VU-afgevaar-
digde op 9. 
Staf De Lie, Oude Papenstraat 39, 
2040 Berendrecht 

Distrikt Berchem: 3 VU-mensen op de 
19. 
Renaat Van Beeck, Junosstraat 17, 
2600 Berchem. 
José Van Thillo-Verbruggen, Karme-
lletenstraat 77, 2600 Berchem. 
Karel Liebens, RIjsheuvelstraat 8, 
2600 Berchem. 

Distrikt Borgerhout: 3 VU-leden op 19. 
Theo De Coninck, Kard. Cardijnplein 
7, 2200 Borgerhout 
Edgard Naerjaert, BIkschotenlaan 295, 
2200 Borgeriiout 
Jos Verschueren, Marinisstraat 11, 
2200 Borgerhout 

Distrikt Deurne: 3 VU-leden op 23. 
Dirk Tilburgs, Ter Rivierenlaan 16, 
2100 Deurne. 

Albert Van Trier, Dascottelei 106 Bus 
13, 2100 Deurne. 
Jan Heynstrickx, Muggenberglel 232, 
2100 Deume. 

Distrikt Ekeren: 2 VU-leden op 15. 
Luc Lambrechts, Willy Staeslel 10, 
2070 Ekeren. 
Maurice Vander Avert, Tulpenlaan 9, 
2070 Ekeren. 

Distrikt Hoboken: 2 VU-leden op 17. 
Clem De Ranter, Steynstraat 85,2710 
Hoboken. 
Eddy Heyrman, Verenigde Natieslaan 
68, 2710 Hoboken. 

Distrikt Merksem: 3 VU-vertegen-
woordlgers op 19. 
Fons Brat Trammezandlei 11, 2060 
Merksem. 
Jozef Haezeldonckx, Vk:t Govaert-
laan 37/1, 2060 Merksem. 
Walter De Bruyn, Laaglandlel 123, 
2060 Merksem. 

Distrikt Wilrijk: 3 VU-leden op 19. 
Pol Van Der Gucht J. Moretuslel 362, 
2610 Wilrijk. 
Luk Lemmens, Europalaan 18, 2610 
Wilrijk. 
Michel Jorens, Standonklaan 23,2610 
Wilrijk 

Op de gemeenteraad van 27 septem
ber worden de raden definitief verko
zen en geïnstalleerd. 

Wij wensen onze distriktsraadsleden 
alle sukses toe in hun werking. Het zal 
van de distrikten zelf afhangen dat met 
hun werk terdege rekening zal worden 
gehouden. 

Bob Loete 

SUWTBAL 
BRSNGT 

SAMENSPEL 
HSTME&TEOn 

INVETÜWOOK. 

SPEEL MEEMETTDTD, 
HET TERREIN VAN DE WINNAARS 

Uitkijken 
naar 
6 oktober 
Vanaf die donderdag 
pakt ons weekblad uit 
met vier bladzijden aan
genaam mengelwerk 
waar de ganse familie 
wat aan heeft 
Uitkijken dus naar don
derdag 6 oktober! 

TE HUUR 
• Zonneveld, Grimbergen, Max 
Haevelaeriaan 13, bungalow, 
4 8lpk., living, geïnstal. keuken, 
badk, inkom, vestiaire, garage 2 
wagens, siertuin. 20.000 frj 
maand. Inl. 02-660.06.16, na 
19 uur 016-4621.37. dhr. Willems. 

• Tweedehandswagen: Toyota 
Selica Coupé 2000, automatisch, 
70.000 km, bouwjaar 78, In zeer 
goede staat te koop. Tel. 
02-73138.76. 

verzekeringskantoor 

decoodt p.v.b.a. 
Victor Braeckmanlaan 107 
9110 Gent (St-Amandsberg) 
Tel. 091-28.28.32 en 28.36.23. Telex 12.581. 
ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN 

(Adv. 110) 

U, als 

VLAMING 
sluit aan bij het V.V.Z.-ziek8nfonds van uw streek! 

V.V.Z.-doelstellingen: 
— uitbouw van een Vlaams, niet partij-politiek gebonden, ziekenfondswezen 
— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg 
— medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal front 

Vlaamse ziekenfondsen aangesloten bij de V.V.Z.. 
1. Vlaams ziekenfonds Ie Dien, Frederik de Mero-
destraat 30, 2800 Mechelen (Tel. 015-20.66.13) 
2. Vlaamse Mutualltert Antwerpen en Turnhout -
Vlamat, Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen 

(Tel. 03- 234.20.02) 
3. CEMBEL, Leuvensebaan 43,3300 Tienen 

(Tel. 016-81.34.35) 
4. Neutraal Vlaams Ziekenfonds Leda, Kroonstraat 
1, 1680 Lennik (Tel. 02-532.01.72) 
5. Vlaams Ziekenfonds Brabantia, Nlnoofsesteen-
weg 288, 1080 Brussel (Tel, 02-523.87.77) 
6. Algemeen Vlaams Ziekenfonds Limburg, Cen
trumlaan 11, bus 6, 3600 Genk (Tel. 011-35.67.53) 
7. Ziekenfonds Flandria, Holstraat 21,9000 Gent 

(Tel. 091-23.52.27) 
8. Vlaams Ziekenfonds Schelde-Dender-Durme, 
Em. Winckellaan 5, 9330 Dendermonde (Tel. 052-
21.75.45) 

9. Ziekenfonds Flandria Meetjesland, Gravin Johan-
nalaan 8, 9900 Eekio (Tel. 091-77.23.51) 
10. Ziekenfonds Randria Land van Rode, Poelstraat 
40, 9220 Merelbeke (Tel. 091-30.79.09) 
11. Ziekenfonds Vlaamse Ardennen, Veldeman 1, 
9660 Brakel (Tel. 055-42.50.30). 
12. Vlaams Ziekenfonds Het Brugse Vrije, Suvee-
straat 2, 8000 Brugge (Tel. 050-33.22.24) 
13. Ziekenfonds West Flandria Kortrijk, Graaf Gwij-
de van Namenstraat 7,8500 Kortrijk (Tel. 056-22.56.98) 
14. Ziekenfonds West Flandria Roeselare, Zuid-
straat 18, 8800 Roeselare (Tel. 051-20.83.45) 
15. Vlaamse Mutualiteit Waasland, Oude Zand
straal 14, 2750 Beveren-Waas (Tel. 03-775.66.66) 
16. Vlaams Ziekenfonds Eén, Schapenweg 2, 1900 
Overijse (Tel. 02-687.95.42) 

mi 
Ziekenfondsen 

V.V.Z.-sekretariaat: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (Tel. 056-22.56.98) 
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VU-kommentaar op 
Aalsterse stadsherwaardering 

OOST-VU\ANDEREN 

AALST — De raadszitting van 6 september II. werd opnieuw een 
maratonzitting. De pers die de vergaderingen volgt stapte het — niet 
ten onrechte — rond middernacht op. VU-fraktieieider, Jan Caudron, 
begon de zitting met een ordemotie waarin hij het kollege en de raad 
verzoekt tussenkomsten en aantal punten te beperken zodat nachtzit
tingen kunnen vermeden worden. 

Bewijzen van deze patemosteragenda 
waren wel zijn tussenkomst en bij de 
agendapunten van 38 tot 43 Daarin 
werd stad- en dorpsherwaardenng be
sproken Na de waardenng van het 
genomen initiatief te hebben uitge
sproken toch een aantal met mis te 
verstane wenken en vroeg een uitstel 
omdat de vrees tot niet-erkenning 
door de overheid gegrond is Eerst 
moet er ruime inspraak zijn van de be
volking door huis-aan-huis-bezoeken 
om de noden te leren kennen Door 
middel van hoorzittingen kan ruime 
aanspraak en konsultatie op gang ko
men waaruit dan konkrete initiatieven 
voortvloeien van mensen die bereid 
zijn te saneren Met de afbakening van 
de herwaardenngsgebieden moet zo
lang mogelijk gewacht worden totdat 
de stuurgroep het terrein heeft ver
kend en grondig bestudeerd 

Jan Caudron „Wanneer de Volksunie 
zich in pnnciep wel kan akkoord ver
klaren met het herwaardenngsprojekt 
van de Rechteroever, dan geldt dit niet 
voor de plannen van de Linkeroever U 
stelt hier voorop de woonfunktie te 
willen herwaarderen, wat op zich uit
stekend IS, maar uit de afbakening zelf 
blijkt dat in de eerste plaats de winkel-
funktie nieuw leven moet ingeblazen 
worden 

Wie de zaak ernstig wil aanpakken, 
geeft toch voorrang aan de Hoog
straat Maanstraat, Sint-Kamielstraat 
en Watertorenwijk waar de woningen 
pnoritair aan een grondige sanenngs-
beurt toe zijn Dit is een bij uitstek 
kansarme woonsite waar eerst en 
vooral iets moet aan gedaan worden 
en waar mensen wonen die bereid zijn 
de handen uit de mouwen te steken 

Daarom dit voorstel tot vergadenng is 
zeker met ingegeven door een dwarse 
oppositiedrang Ik heb hier tijdens de 
installatie van deze nieuwe raad be
loofd een opbouwende politiek te zul
len voeren Ons voorstel is alleen maar 
ingegeven door onze zorg en onze 
vrees dat, zoals u nu tewerk gaat de 
herwaardenngsgebieden door de 
Vlaamse Executieve met zullen erkend 
worden En dat zou toch al te jammer 
zijn" Het kollege van burgemeester en 
schepenen kon geen gevolg geven 
aan de vraag van de VU-fraktie 

Raadslid Willy Van Mossevelde behan
delde vervolgens de zaak van de 

Dienstbetoon 
kameriid Frans 
Baert 
De zitdagen van 1 oktober teiDeinze 
en te Gent zullen uitzonderlijk plaats
vinden op 8 oktober i p v op 1 oktober 
1983, resp Cafe Ideal, Markt te Deinze 
en ten huize. Kon Astridlaan 159 te 
Gent 

De spreekuren te Z.omergem en ie 
Lovendegem, op 1 oktober 1983 om 
14 u 30 en 15 u 15 zullen uitzonder
lijk door een plaatsvervanger waarge
nomen worden 

Kunstschilder 
Bernard Bosschaert 
te Lede 

Kunstschilder Bernard Bosschaert 
stelt tentoon in de Leedse VTB-galerij 
„'t Hof te Puttens", Wichelsestraat van 
16 september tot en met 2 oktober 
Vnj toegankelijk op vrijdag van 10 tot 
21 u, zaterdag, zondag en feestdagen 
van 14 tot 20 u Andere dagen op 
afspraak 053-701330 

tewerkgestelde werklozen Ondanks 
de beloften om de tewerkgestelde 
werklozen zoveel mogelijk aan het 
werk te houden stelt men vast dat op 
27 juni 4 bedienden en 9 arbeiders 
tewerkgestelde werklozen bedankt 
werden voor hun diensten en dit ten 
gevolge van de huidige slechte finan
ciële toestand 

Toch IS het eigenaardig dat de ontslag-
bneven op 27jum 1983 werden ge
schreven, nauwelijks 2 dagen na de 
gemeenteraadszitting 

BIJ nader inkijken van de namen van de 
ontslagen personen stelt men vast dat 

ZIJ politiek selektief werden aangewe
zen 
Ondertussen heeft men wel op 5 juni 
1983 een kersverse chauffeur aange
worven 
Het IS waarschijnlijk wel zo dat de 
vroegere chauffeurs niet de nodige 
kwalifikabes zullen bezitten waarbij de 
één te veel naar links en de andere te 
veel naar rechts zullen willen bijsturen 
Maar dat er geen enkele geschikte 
autobestuurder met de gepaste kwali
teiten in de stadsdiensten aanwezig 
was lijkt mij sterk overdreven, aldus 
raadslid Willy Van Mossevelde die met 
dit onderwerp het Aalstors kollege 
duidelijk in de verlegenheid had ge
bracht 
Hetzelfde raadslid behandelde ook 
nog de problemen bij het Aalsters 
OCMW en de voorbije jaarbeurs Daar 
komen wij in een volgende edibe op te
rug 

OKTOBER 
1 

11 

12 

GENT-MUIDE. GENT BRUGSE POORT: VU-bal in zaal Kwalidra, 
Mimostraat 149 te Gent 
GENT: „In memonam Karel Hegmans" om 20 uur in Roeland 
Aansluitend dia-reportage over Turkije vertoont door zijn doch
ter Inr Vnendenknng Sneyssens 
GROOT-NINOVE: Bal van de Volksunie vanaf 20 u in zaal „De 
Jachthoorn, Kerkstraat te Lebbeke-Outer Muzikale animatie 
„Radio Verona's Showrtrein" met veel Vlaamse hits en gezellig-
hieid 
DE PINTE, ZEVERGEM: optreden van Jef Eibers om 20 u in zaal 
Blankatony, Baron de Gieylaan 161, De Rnte Inkom 100 fr, + 3 
pas 50 fr Inr Uzerbedevaartwerkgroep en VOS 
LEDE: jaarlijks bal van schepen Jules Hendenckx om 21 u in „De 
Club", Rosselstraat te Lede Met Ray Franky en orkest 
GENT-CENTRUM: wandelzoektocht in onze stad Vertrek vanuit 
lokalen Ziekenfonds Flandna, Holstraat 21 Aanvang om 14u. 
Voonntekenpnjs 200 fr, kinderen onder de 12 j 100 fr Pnjsuitren 
king in lokaal Roeland met kaas- en wijnavond 
BEVEREN: debat over „Atoomwapens de oplossing'''' Sprekers. 
A De Gendt vertegenw VAKA en Kol SBH Everaert van het 
nat Defensiecentrum en G Annemans als moderator Om 20 a 
op het kasteel Cortewalle Org A Verbruggenknng Inkom 50 fr 
LATEM-DEURLE: VWG-herfstwandeling door bossen en dre
ven van Deurie met bezoek aan het Museum D'Hondt-Dhaenena 
Samenkomst om 14u 30, Dorpsplein te Deurie 

DIKST 
Vlaamse burger 
als Icllent. 

En natuurlijk 
hebt u die kledingsproblemen als 
de naald van uw weegschaal rond 
de 150 kg schommelt of ais u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt! 

is werkelijk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
in België met 6 meester 
kleermakers doorlopend 
tot uw dienst. 

^ V/u moet echt met naar Holland of Duitsland 
wanneer u een extra grote maat bezit en toch 

een ruime keus wenst, een goede kleermakers
service verlangt en graag de juiste prijs betaalt. 

Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding 
Meyers, meester-kleermaker sinds 1870 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

met zijn 1.000 m^ winkelruimte-zi jn parking voor 200 wa
gens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd wor

den terwijl u in de gezellige kof-
fie-shop iets drinkt. 

Aartselaar 
succ 

Boomsesteenweg 35 
KLEDING 

/ ^ D r - M • ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 
V j r 1 1 N . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 
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18 m Wij in de Volksunie 

De zaak Maurits Dupré 

Wijsheid schuilt 
in grootmoedigheid 

BRABANT 

De zoveelste TAK-Voerwandeling 
van 1979 zat er weer op Een 
aktedag met veel onnuttig paarde-
gedraf, oph en neergenj van geïrri
teerde njkswachters die graag 
snel naar huis wilden, wat dwaze 
aanhoudingen- Tussen hea be
bloed ineengezakt op een stoel 
een kleine oudere man, zo wegge
lopen uit een verhaal van Charles 
Dickens We hadden hem tussen 
de vele pngeren „aktief' gezien in 
de moddenge holle wegen van de 
Voer Zo leerden we Maunts Du
pré — een Meetjeslander — ken
nen, klein van formaat slechts 
1,66 ra preaes een Amedee Ver
bruggen-figuur of een Lode van 
Rossum uit Buken 

We troostten hem, veegden wat 
bloed weg Telefoneerden met de 
Vlaams Kruis-mensen naar Bilzen 

De oude overslagen Maunts zal 
dne dagen in het ziekenhuis van 
Bilzen verblijven vooraleer hij te
rug enigszins reisvaardig word t 

Enkele maanden later vonden we 
mekaar terug in het Tongerse ge
rechtshof de onderzoeksrechter 
wou weten of Mauritske 4 njks
wachters in mekaar sloeg, of Kuij-
pers — herkend op foto's — 
traangasgranaten teruggooide 
en„ stok-bewapend was' Karna-
valesk-ernstig verliep het onder
zoek' Advokaat Johan Sauwens, 
waarschuwde ons hoe dergelijke 
zaken te Tongeren „au séneux" 
worden genomen Je voelde hoe 
zelfs het heel krakende Tongerse 
gerechtsgebouw nog de franskil
jonse 19de eeuwse taalgrensat
mosfeer ademt 

Het zal allemaal zo'n vaart wel met 
lopen, denk je het gezond ver
stand, enz Maar 3 struise — op 
hun tenen-getrapte — njkswach
ters — Goliath' — hielden hun 
getuigenis staande en hartpatent 
Dupré — David' — zou" „hangen'" 

Op maandag 19 september 1983 
Is het dan zo ver De Belgische ge-
rechtsmolen maalt langzaam maar 
ocK zo degelijk- Vóór 15 uur dient 
de genaamde Maurits Dupré uit 
Kapnjke zich aan te bieden in de 
Gentse gevangenis Gerechtig
heid moet immers geschieden 

Vrouwen stellen 
tentoon in 
Vikoorde 
De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen afdeling Vilvoorde 
nodigt uit op een tentoonstelling 
van werken van vrouwelijke kun
stenaars Godelieve Claeys, 
beeldhouwwerken, Huguette Byl, 
etsen, Annelies De Mey, foto's, 
Rita Koppenol, poppen, Mane-
José Willems, pentekeningen, Ma-
ne-Jeanne Junius, schilderijen, en 
leertingen van de Portaelsschool 
Godelieve Beerens, schilderijen, 
Rita Opstaele, wandtapijten en 
José Rouffaer, textielwerkvormen 
Deze unieke tentoonstelling heeft 
plaats in de Galerij „De Met", Gro
te Markt te Vilvoorde van 1 tot 11 
oktober 1983 

Vernissage op vrijdag 30 septem
ber 1983 om 19 u, met gelegen
heidstoespraak door Enk Clerckx, 
schepen van Kuituur, Toensme en 
Vrijetijdsbesteding van Vilvoorde, 
gevolgd door recepte 

Een der 14 kinderen van de Meet-
jeslandse tuindersfamilie Dupre-
Windey, onder medische behan
deling, beveng en wat eenzelvig 
moet On 1983D 4 maanden gevan
genisstraf „uitzitten"! De gevange
nis heeft hij nog gekend' Na zijn 
lager onderwijs, als pnge werk-
makker in de bouw en meubelma-
kenj leerde hij Vlaams-bewust 
denken en voelen met Raf van 
Hulse Het zou hem nooit meer 
veriatea 10 jaar-veroordeling was 
zijn repressie-geschenk, 4,5 jaar 
het uitgezeten deel Beverio, 
Zwartberg — de kolenslag' — St-
Kruis Dan terug bergop werken 
en een gezin stichten met twee 
kinderen, waarvan eentje 100 % 
gehandicapt en een ander kinder
verzorgster Voor vrouw Ariette 
Cornells blijft de vrees en angst 
voor al wat gendarm en gerecht is 

wegen, bij Maunts knaagt ook dat 
gevoel, maar anders Wat maakt 
'n Belgische rechtsstaat zich on
noemelijk belachelijk om een 73-
jange ziekelijke man voor dergelij
ke feiten — nog tijdens de gena-
deverzoekaanvraag' — te willen 
opsluiten. Vandaar dat onderdak 
verlenen menselijke plicht wordt 
en uw reageren bij een dove 
administratie onze vraag-

Willy Kuijpers, kamerlid 

Schrijf met je afdeling of in je eigen 
naam een brief naar de heer J. Gol, 
minister van justitie, Poelaertplein 4 
te 1000 Brussel om het ingediende 
genadeverzoek te ondersteunen. 
•k Maurits Dupré, geboren 4 februa
ri 1910, Kleine Zuidstraat 5, 9970 
Kaprijke. Veroordeeld in juni 1983 tot 
4 maanden gevangenisstraf 

SEPTEMBER 
23 WEMMEL: met de Vlaannse Knng naar de KVS „Stilte aub" 

Kaarten van 150fr a 300 fr Plaatsbespreking 4789623 
24 ZAVENTEM: 4de lustrumbal in zaal „Sint Michiel", Stationsstraat 

103, om 21 u Org VU-Groot Zaventem 
24 KESSEL-LO: Ontmoeting met kamerlid Willy Kuijpers „Van 

Leuven naar Straatsburg" om 20 uur in de Posthoorn, Diestse-
steenweg 318 Organizabe VU ism met Dosfelknng Leuven 

24 EPPEGEM: 19de Nacht van Eppegem om 21 u in zaal Rubens
hof Orkest „Waltra" 

24 DWORP jaarlijkse mosselkermis vanaf 17 u 30 in zaal Ons Huis 
Org Davidskomuiten Ook op 25/9 vanaf 12 u 

OKTOBER 
1 TIENEN: VU-bal in de parochiezaal te Kumtich Eerste dans om 

21 u 
1 MERCHTEM: Jaarlijks VU-bal in zaal fHarmonie, Stoofstraat 
1 ST-MARTENS-BODEGEM: Jaariijks Groot Bal van VU en 

VUJO in zaal Manna, Stationsstraat te St-Martens-Bodegem 
Deuren om 20 u 30 Discobar De Rijbel Inkom lOOfr 

2 ZAVENTEM-NOSSEGEM. Geleide wandeling (10 km) door de 
deelgemeente Nossegem Vertrek om 14 uur aan het gemeente
huis te Nossegem (Leuver^se steenweg) Deelneming 40 fr 
Organizatae VU-Vrouwen 

2 ST -KAT -LOMBEEK: teerfeest met projektie in zaal Uilenspiegel 
Inschr 400 fr bij E Parmenber, 000-0428383-31 Org Broeder
band 

7 WEMMEL. Haantjesfeest vanaf 18 u in zaal „Nachtegaal" aan de 
kerk Ook op 9-10 van 12 tot 16 u 

19 ANDERLECHT debatavond over kernenergie om 20 u in Tref-
centrum, Dapperheidsplein Org vzw Klimop mmv Mon van 
Dijck, de medici tegen kernwapens, de dokters van Anderlecht 
en de VOS 

„Centrum 
nu ook te 
Onder stuwing van kamerlid Willy Kuij
pers (Herenü en maatschappelijk as
sistente Maggy Steeno (Haasrode) 
startte einde 77 - t)egin 78 dit eerste-
lijnswerk als vnjwilligerswerk 
Het sloot zijn eerste bestaanslustrum 
af op zaterdagavond 17 september 
1983 met de opening van zijn 6de zetel 
te Zoutleeuw Advokaat Bert Beelen, 
voorzitter van de Raad van Beheer en 
tevens gemeenteraadslid van de sa
mengevoegde gemeente Zoutleeuw 
kon voor een nokvol gelopen ont
vangstzaal dit sociaal inibatef toelich
ten 

Kulturele 
aktiviteit in het 
Pajottenland 
De „Uzert)edevaartwerkgroep Pajot
tenland" in nauwe samenwerking met 
de „Vlaamse Knng Lennik" rKidigen uit 
op een aantal aktviteiten 
Daar is eerst een uitstap naar de 
Voerstreek onder de deskundige be
geleiding van een plaatselijk W V -
verantwoordelijke op zondag 25 sep
tember eerstkomend De pnjs bie-
draagt 250 fr Vertrekpunten worden 
vastgelegd naargelang de inschnjvin-
gen Vertrek Gooik-centrum om 8 u 
Histonsche fragmenten uit de vroege
re en huidige Vlaamse Beweging met 
o a fragmenten uit de begrafenis van 
Staf De Clercq, video-uittreksels uit 
„De Nieuwe Orde" en „Het Vlaamse 
Landschap", dokumentaire van Jef 
ODmelis 
Parallel met de films zal ook een 
fototentoonstelling gehouden worden 
Datum 7 oktober om 20 u Raats 
't Krekelhof Toegang 1 (M) f r Lidmaat
schap IS vereist voor de toegang 
Bezoek aan de BRT-getx)uwen waar 
de technische snufjes van zowel radio 
als tv kunnen bekeken worden Rond
gang geleid door gespecializeerd BRT-
personeel 
Prijs 195 fr„ dnnkgeld buschauffeur 
en toegangsgeld BRT (50 f r p p J inbe
grepen Maximaal aantal personen 50 
Het bezoek gaat door op 12 novem
ber 1983 Vertrek aan 't Krekelhof om 
8u 30 
Meer inlichtingen bij Jaak Vervaet 
't Krekelhof te Gooik. tel 054-334857 

voor mensen met vragen 
Zoutleeuw 

f f 

Als Budingenaar, nu wonend in Kum
tich, voelde Bert Beelen de sociale 
noden van het Hageland zeer goed 
aan en beschreef voor de meer dan 
200 aanwezigen hoe elkeen op een 
geindividualizeerde wijze door een 
groep deskundigen wegwijs kan ge
maakt worden in de onbeschnjflijkheid 
van de administratie, wetten en voor-
schnften 

Voor de „oude getrouwen" van het 
eerste uur in het Hageland, waarvan 
velen aanwezig op deze openingsre
ceptie, wordt het Centrum een erken
ning van hun sociale inzet, zo merkten 
we tussen de aanwezigen meester 
Roger Lenaerts (Hoeleden), Kalikst 
Hermans (Kortenaken), meester Paul 
Matteme (Budingen), Gerard van Oor-
lé (Halle-Booienhoven), Wemer 
Schiemsky (Drieslinter), René Vander-
wegen (Budingen) enz Ook van de 
„nieuwe generatie" bestuursleden tus
sen Linter en Landen waren er velen 
opgekomen om reeds de samenwer-
kingskontakten te bespreken 

Ook mevrouw Victoire Pierards, we
duwe van de te vroeg overleden pio
nier Frans Pierards, had er aan gehou
den aanwezig te zijn evenals kamerlid 
Willy Kuijpers en verschillende ge
meenteraadsleden uit alle partijen en 
de OCMW-voorzitter 

Priester Felix Vanmeerbergen hield 
een merkwaardige gelegenheidsrede 
vanuit de opdrachtinhoudende woor
den „Dit IS de tijd' Uit de ergernis en 
soms wanhoop van deze tijd kan toch 
een stroom loskomen de geest van 
het goede is immers onoverwinnelijk 

Ook al lijken volgens Breughels schil
derij , De Val van Icarus" de materieel-
bekommerde boer en visser gewoon
weg verder te werken als Icarus vanuit 
zijn hoop neerstort Van Meerbergen 
beschreef de komst van het Centrum 
naar Zoutleeuw, zoals die — voor 700 
jaar — van de Grauwzusters, die er 

een teken van sociale ommekeer 
brachten 

Daarop bepleitte Joz. Weyne, direk-
teur van het Tiense psychiatrisch zie
kenhuis, de kleinschaligheid van het 
verzorgingswezen 
HIJ verontschuldigde Raymond Ver-
moote, direkteur van het Verbond van 
Verzorgingsinstellingen, weertiouden 

in het buitenland, die hij verving 
In gemoedelijke stemming verliepen 
dan tot in de late uurtjes de kontakten, 
werden steunleden ingeschreven en 
de Bond Zonder Naam-tafel bezocht 
Het konfektiebednjf Peetermans dat 
een keurig onderkomen biedt aan 
deze sociale infrastruktuur weze ge
lukgewenst voor zijn eigentijds promo
torschap 

• 18 j ongehuwd meisje met 
diploma bureelwerken Inst 
Funck, zoekt een tjetrekking in 
het Brusselse of op de lijn Brus-
sel-Halle Voor inl zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604 
• Jaren geleden werd het boek 
„Weerloos in de repressie" van 
auteur Godfr Mertens, uitgege
ven Uitgever en jaar van uitgifte 
zijn mij met bekend Ik zou graag 
bedoeld werk aankopen Sedert 
geruime tijd al ben ik op zoek, 
maar vruchteloos Kan iemand 
mij helpen'' 
Inl aan Emiel Reyntjens, Kasteel-
lei 95 te 2110 Wijnegem 
• 19 j ongehuwde handelsre
gentes (grote onderscheiding en 
speciale prijs Nederlands) zoekt 
een betrekking in het onderwijs 
Is ook bereid een andere betrek
king te aanvaarden 
• Voor algemeen sekreta-
naatswerk in arrondissement 
Kortnjk wordt Vlaams-nationalist 
gezocht met politieke belangstel
ling, zin voor initiatief en zelfstan
dig werk, max 35 jaar Sollicite
ren bij volksvertegenwoordiger 
Franz Vansteenkiste, Dam 21, 
bus 8/11, 8500 Kortnjk 

• 55-jange man, chauffeur van 
beroep, met njt)ewijs voor hchte 
vrachtwagen, werkloos tg v 
stopzetting bednjf, zoekt een be
trekking, eventueel taxi-cfiauf-
feur 
Voor nadere inlichbngen zich 
wenden Senator O Van (5ote-
ghem, A Lonquestraat 31 te 
9219 Gentbnjgge (091-307287) 

• 18 j ongehuwde gezinshelp
ster zoekt een betrekking in de 
dnehoek Aalst-Dendermonde-
Brussel Voor inl zich wenden tot 
Volksvertegenwoordiger Dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604 

Werkaanb ied ing 

• Een firma uit de omgeving 
van Peer-Bree wenst lassers 
roestvnj staal en aluminium en 
een tekenaar A2-A1 of B1-B2 
aan te werven Zich in de omge
ving van Bree-Peer vestigen is 
gewenst Ref nr 797 

Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met Volksverte
genwoordiger Joos Somers, via 
het Vlaams Nationaal (Antrum 
voor Mensen met Vragen, Ont-
voenngsplaats 1 te Mechelen, tel 
015/209514 

DE KEIZER 
VAN HET GOEDE 

ZITMEUBEL 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden voor trouwersl 

Openingsuren: Dl., woe., vrij. van 13 tot 19 u. 30 
Do., zat. van 10 tot 19u. 30 ' 
Zondac van M tot IS u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5S2.22.22 

D o r t m u n d e r 
Thier B rau-hoven 
Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016 228672 
Kon Astridlaan 85 KONTICH 
Tel 031-573032 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02 2187489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056 711536 
Grote parkeerterreinen zalen vrij 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Tonis-
steiner Sprudel goed en goed
koop eten 
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Wij in de Voll<sunie m 19 

Een gemengde delegatie op stap 

Bezoek aan kerncentrale Doel IV 
WEST-VLMNDEREN 

DOEL — Een delegatie Volksunie
jongeren en VU'ers brachten dins
dag jl. een geleid bezoek aan de in 
aanbouw zijnde kerncentrale Doel 
IV. 
Doel IV, een nukleaire PWR-cen-
trale van 1.000 MWe, vult haar 
zustercentrale Doel III die reeds 
werkt aan. Daarnaast staan dan 
nog twee centrales van elk 900 
MWe-eenheden. 
Na de koffieklets en het akade-
misch kwartiertje begon de techni
sche — en nogal snelle — uitleg 
over de algemene princiepen van 
dat wat iets met een centrale in 
werking te maken heeft. Aan de 
hand van didaktisch materiaal, pla
ten, een film en de man-met-het-
krijtje konden de deelnemers, en 
dat waren er ruim 40, zich een ta
melijk goed beeld vormen van de 
ganse problematiek, weliswaar op 
lekenniveau. Tijdens de dialoog 
werd hoegenaamd niet de proble
matiek van de kernafval uit de weg 

SEPTEMBER 
22 IZEGEM: bezoek aan gemeenteraadszaal en stadsbiblioteek o.l.v. 

schepen Enk Vandewalle. Om 20 u. in het stadhuis Org: F W . 
23 ST.-MICHIELS: om 20 u. in Centrum Zwaenekerke, Oude-

Kerkstraat 23, Wijnkaarting en voorstelling vd eerste St-
Michielse Wandkalender 

24 IZEGEM: Groot Vlaams Volksfeest vanaf 15 u. in de Nieuwe Bar
rière, Zllverbergstraat 280 Org. V U en Vlaamse Vrouwen-
Roeselare. 

OKTOBER 
2 BRUGGE-KERN: om 20 u. in het parochiaal centrum, St-Clara-

• straat, volksvergadenng over gesprek rond de problemen vd. 
wijk St-Gillis 

4 WAKKEN-MARKEGEM-OESELGEM-DENTERGEM: Uiteenzet
ting met dia's door Jaak Vandemeulebroucke over het Europees 
Parlement om 20 u., Hondius park, Oostdreef te Wakken. 
IZEGEM: vienng 25 jaar VU Izegem 8 

gegaan. 
Katedraal 

Dan begon het verreweg meest 
biezondere en boeiendste gedeel
te van de vormingsavond van 
VUJO: de rondleiding in de cen
trale. Een immens complex in aan
bouw. De „katedraal" van een 
nieuwe toekomst. Eentje waarin je 
„gelooft" of niet gelooft... We be
zochten niet alleen de machine
zaal (foto van de turbine uit Ebes-
folder), de bunker en de kontrole-
kamer, maar ook het „allerheilig
ste" dat waarin je nooit meer bin-
nengeraakt: het nukleaire 
gedeelte van het reaktorgebouw 
en het splijtstofgebouw. 

Stil 
Het al te korte bestek van de 
verslag laat niet toe weer te geven 
wat er allemaal diende verwerkt 
Hoe dan ook: inzake kernenergie 
dien je terdege voorgelicht te zijn 

om dan alsnog een pro of een con
tra te laten horen. Een kerncentra
le is nog steeds geen kernwapen! 
Mijns inziens heeft VUJO niet 
verzaakt aan haar info-opdracht 
Dank gaat uit naar alle deelnemers 

rW^ 
en de buren 

Buurman is een beste vriend 
maar hij leest „WIJ" niet 
Buurvrouw valt best mee 
maar een abonnement op 
ons weekblad zit er voorlo
pig nog niet in. 
Waarom niet beginnen met 
een sympatiek gebaar? 
Uw gelezen WIJ kun je best 
aan hen doorgeven. 
Een kleine moeite en 't is 
nooit verloren! 

uit gans Vlaanderen en in het 
biezonder aan de drie entoesiaste 
gidsen: de h. Dillen, De Grande en 
Cromaar en onderdirekteur ir. 
Herman Van Laere. 

Dirk van Sichem de Combe 

Sierpleister 
öp gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle yochtisolaties 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dichtingswerkeh) 
Eikenstraat 212, Reet 

Tel.|j03-888.(M.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deuf 

VUJO-Arrondissement Leuven . 

Weekeinde Frans-
Vlaanderen 
Na Arbre (Wallonië) en Sankt-Vith (Oostkantons) trekken we nu op 14-
15-16 oktober '83 naar Westouter CEksternest", Poperingestraat 36) op 
de grens met Frankrijk. Het programma verloopt volgens het klassiek 
wordende patroon: vorming (o.a. over de plaatselijke volksbeweging), 
ontspanning en „atelier". 

Te koop 
• HUIS met garage en grote tuin 
te koop in de Speyestraat 68 te 
Wervik. Zich wenden tot notaris 
Jan Devos, Magdalenastraat 11, 
8670 Wervik. 

Wie al eerder meeging weet 
wel wat onze VUJO-weekends 
waard zijn. Willen zij a.u.b. de 
andern er toe aanzetten óók mee 
te gaan?! Het is van belang dat er 
voldoende deelnemers zijn omdat 
dit de prijs drukt, voor subsidiëring 
vereist is en de aktlviteiten meer 
zin geeft Spreek af met je vrien
den en stuur ons vóór 3 oktober je 
deelnameformulier én betaling 
(700 fr. op rek. 431-0071521-02 
van VUJO-Leuven). 

Programma 
Vrijdag, 19 u.: Samenkomst en 

vertrek aan 't station van Leuven; 
21 u.: aankomst, formaliteiten en 
een boterham... Dia-reeks over Po
len door Hugo Noë (Vujo-Bouter-
sem). 

Zaterdag, 11 u.: „Frans-Vlaan
deren" door Henk Guypers (me
dewerker van het Vormingscen
trum L DosfeO; 13 u.: middagmaal; 
'15 u.: arr. Vujo-vergadering -I-
pauze; 18 u.: avondmaal; 19 u.: 
atelier CGeen woorden maar da
den..."); 21 u.: ontspanning. 

Zondag, 10 u.: stevig ontbijt en 
opruimen; 11 u.: uitstap naar 
Frans-Vlaanderen en Komen met 
o.a. b)ezoek Kassei, Radio Uilen
spiegel, kasteel Ekelsbeke, typisch 
dorpscafé, graf priester Gantois, 
ontvangst stadsbestuur Belle; 't 
Vlaams kultureel centrum en 
schooltje in Komen). Er is een 
lunchpakket voorzien onderweg; 
20 u.: huiswaarts. 

Vital Geeraerts 

^f lepel & vork... 
^ 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGÉNHEIDSGEBAK 

Bergense Steenweg 1123 
1070'Anderlechl 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer. 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis "t Voske 

Verbertsiraat 145-147 
2120 Schoten, 03/65841 76 

WIJ verzorgen al uw feesten 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelfiuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 29 22 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen recfitstreeks 
uit de kastelen 

Oegustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 lot 19 u 

elke zaterdag van 10 tof 13 u 
en op afspraak. 

Industneie 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel. 091-67.57.12 

WEKELUKSE RUSTDAG Seder t 1910 9328 SCHOONAARDE 
VRIJDAG TOT ZATERDAG Oude Brugstraat 16 
f8 UUR 052^23246 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER irc"ErEr"'°' 
Da famillazuk mal Iraditla. 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiei Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
•Eel 02-734 5609 

Levert kwaiiteitskoffie bij u thuisi 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/2374572 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
o p 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers. alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02-252 02 40 
riest 'zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

Banketbakkeri j 
ANTWERPIA 

Gerjardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Mounts GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

Dr Van Oe Per^elei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 03/2365654 
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20 m Mensen van bij ons 

Organizator van vijfde Vlaamse natuurbeurs Lionel Verheule: 

Natuurdokters zoeken raad bij Ledepemse haarkamr 
Dinsdagmiddag. Lionel Verheule 
zit in zijn werkkamer, achter een 
natuurvoedingswinkeltje aan de 
Sint-Elooiswinkelstraat in Lede-
gem, met handen en voeten de 
laatste loodjes te versjouwen om 
het eerste lustrum van „zijn' na
tuurbeurs tot een rimpelloos fes
tijn op te bouwen. 
Hoe komt een haarkapper van 
Ledegem er in 's hemelsnaam toe 
om organizator van een jaarlijkse 
beurs, en dan nog wel van een in
ternationaal unieke natuurbeurs 
te vorden? 
Lionel Verheule: „Dat is eenjaren-
lang verhaal in^feite. Mijn klein 
levensverhaal. Vijftien jaar gele
den, ik was toen 27, was ik zwaar 
ziek. Ik had veel kwalen die een 
haarkapper toch wel best kan mis
sen. Het is begonnen met last van 
spataderen. 
En uitgegroeid tot een voor mij 
verschrikkelijke open vleeswonde. 
Waar geen dokter in ons land en in 
het buitenland iets bleek aan te 
kunnen verhelpen. Vlak na mijn 
legerdienst werd ik geopereerd 
aan mijn spataderen. Even later 
ben ik dan pas echt de miserie van 
een lang aanslepende ziekte gaan 
gevoelen. Lage bloeddruk. Trom
bose ook. Een lichte suikerziekte. 
En toch echt veel last van zwaarlij
vigheid. Een kombinatie van veel 
kwelduivels alleszins waartegen 
geen batterij van geneesmiddelen 
helende uitwerking bleek te kun
nen geven. Op mijn been kreeg ik 
dan een open wond met spoedig 
zwaar eczeem. 

Hoewel de dokters hun best de
den werd de wonde alsmaar gro
ter Ik slikte op een moment 18 pil
letjes cortisone per dag en ik 
kreeg elke week bovenop ook 

LEDEGEM (KORTRIJK) — Er zijn nog aangenaam 
verrassende ontmoetingen in dit leven. Mensen 
die onverwacht opmerkelijke initiatieven nemen 
en buitengewoon presteren. De haarkapper van 
Ledegem, bij voorbeeld. Die ten eerste zichzelf 
van aanslepende ziektekwalen heeft verlost En 
die vandaag als organizator verantwoordelijk te
kent voor de vijfde editie van een natuurbeurs in 
Roeselare die onderhand internationale weerklank 
heeft gekregen. Dit weekend (van 25 tot 27 sep
tember) worden in de Hallen van Roeselare ander
maal meer dan tienduizend bezoekers verwacht 
op een natuurbeurs waèr, van dopper tot dokter, 
elke geïnteresseerde op ioek is naar een gezon
der levenswijze. 

Het beknopte levensverhaal van organizator Lio
nel Verheule toont aan dat hier meer beweegt dan 
wat amusante vrijetijdsbedoening van leuke groe
ne jongens onder mekaar-

nog een inspuiting met cortisone. 
Om de haarkapper helemaal klein 
te krijgen kreeg ik bovendien ook 
nog zwaar eczeem op mijn han
den. 
In decemtjer '67 zei de gyneko-
loog, bij de get>oorte van mijn 
oudste zoon dat er veel meer 
reden was mij in het ziekenhuis te 
houden dan mijn vrouw. 
De enige uitweg heette volgens 
een specialist uiteindelijk mij op te 
nemen in het ziekenhuis voor lang
durige behandeling. 
Dat kon en mocht vooral gewoon
weg niet. Ledegem zonder haar
kapper zetten en mijn gezin zon
der broodwinning...! 
Op dat cruciale moment, toen ik 
echt in de put zat, is er die grote 
kentering in mijn leven, gezond
heid en mijn streven gekomen. 
Voor ik toegaf aan de doktersaan-
maning ben Ik, eerder toevallig, 

binnengesprongen in een natuur
voedingswinkel Ik ben er urenlang 
een lastige klant geweest Van de 
ene babbel kwam immers de an
dere ontdekking. Ik gebofde echt 
dat eczeem en verzweringen ook 
wel eens inwendige lichamelijke 
oorzaken kunnen hebtjen. En dat 
met pilletjes en zalfjes wel wat 
symptomen bestreden worden 
maar de ziektekiem onaangeroerd 
blijft. Ik geloofde dat een gezonde 
levenswijze in mijn geval helend 
zou kunnen werken. 
En ik heb mijn kompas dan in één 
klap 180 graden omgegooid. Van
daag zou ik zulks nauwelijks ie
mand durven aanraden. Zo'n dras
tische verandering van levenswij
ze. Maar mij heeft het overduide
lijk de redding gebracht 
Medikamenten de deur uit Aiko-
hol ook. Vegetarisch beginnen 
eten. Zelfs zuivelprodukten uit 
huis houden. Omdat ik vreesde 
dat ze ook een invloed op mijn ec
zeem zouden kunnen hebben, al 
was het nog maar omdat de die
ren behandeld worden met hor
monen en bij ziekte veel antibioti
ca krijgen. 

Door de smaak te pakken te krij
gen van wat vandaag natuurvoe
ding heet (granen, fruit, groen
ten...) én brandnetels te drinken 
verdween mijn eczeem ziender
ogen. Je kan begrijpen dat ik 
kompleet overstuur geraakte toen 
na enige tijd de kwalen weer op
doken... Ik was radeloos. Ook de 
open beenwonde brak weer open 
van knie tot aan de voet dit keer! 
Een vriend die zelf zwaar ziek was 
geweest bracht mij toen een ver
zachtende zalf Is het van die zalf 
samen met de natuurvoeding, of 
om een psychologische reden: 
daags nadien brak de pus door 
Alle ziektekwalen verdwenen: de 
trombose, het eczeem, de fistels; 
zelfs de zweetvoeten..." 

de eerste stap 
— Lionel Verheule Is dan op
nieuw zonder zorgen beginnen 
haarkappen. Maar ook in zijn 
dorp gaan fietsen, lopen. Toen 
baarde dat zelfs in dit West-
vlaamse platteland groot opzien. 
Onder meer „anders gaan leven" 
moest nog een politieke geboor
te kennen. 
Maar men zag dat Lionel Verheu
le er kompleet gezond van ge
worden was. 
Van het een kwam het ander. 
Vrienden die zijn gezonde le
venswijze opvolgden. Veel lek-
tuur van Lionel. Zelfstudie. Bijwo
nen van lezingen. Kontakten met 
„natuurartsen" in verschillende 
Europese landen. 

Lionel Verheule: „Het blijft natuur
lijk hout vasthouden, maar ik heb 
bij voorbeeld gewoonweg de pret
tige ervaring dat geen van mijn 
kinderen — volgens mij door onze 
biezondere levenswijze — in hun 
jeugdjaren ziek geweest zijn. Ik 
meen dat op de eerste plaats te 
danken aan een gezonde voe
dingsgewoonte. Maar dieet of kie
se eetgewoonten volstaan, dunkt 
mij Sportief leven, zonder met de 
prestaties te overdrijven, hoort er 
ook bij En dan ook rrog gezond 
wonen en slapen... 

Veel kwalen zouden uit de wereld 
geholpen worden als ive in menig 
opzicht opnieuw beter in harmonie 
met de natuur zouden gaan leven. 
Maar ik geef toe, dat is ook niet zo 
gemakkelijk. 

Een winkel met natuurvoeding bin
nenstappen is de eerste gezond-
makende stap. Maar er zijn er nog 
veel andere noodzakelijk. Trou
wens, ook in zo'n „natuurwinkel" 
(een vlag die veel diverse ladingen 
dekt) kan je als koper een slechte 
koop doen. 

Precies daarom vind ik voorlich
ting van de mensen over betere 
voedingswaren een belangrijke 
zaak. Die ik mij ter harte heb 
genomen. Vijfjaar geleden zijn we 
dus gestart met de eerste natuur-
tieurs in Roeselare. In '80 waren er 
al 10.000 t>ezoekers. En de belang
stelling blijft toenemen. Het gaat 
duidelijk niet om een modever
schijnsel 

Misschien Is dat ook te danken 
aan het feit dat wij ons niet kramp
achtig blindstaren op één enkele 
gezondheidsdoctrine. Makro-bio-
tlek, vegetarisch leven, veganis-
ten... Ik vind dat In de verschillende 
strenge gezondheidsregels voor 
elkeen van ons heilzame elemen
ten kunnen bijeengesprokkeld 
worden. Net zoals het ene ge
neesmiddel wél voor de ene zieke 
maar niet voor de andere meteen 
genezend werkt 

De levenshouding, vooral het alert 
zijn voor gezonde levenswijze, Is 
het begin van genezing of beter 
gaan leven. Met de jaarlijkse na
tuur- en Informatiebeurs hoop ik 
voor een zo breed mogelijk pu
bliek de voorhanden zijnde Infor
matie te bezorgen om gezonder te 
leven. Blijkens de belangstelling 
van geneesheren en de interesse 
vanuit het buitenland zouden we 
nog moeten geloven ook dat de 
Vlaamse natuurtieurs stilletjesweg 
baanbrekend werk aan het ver
richten Is". 

geen stress 
Lionel Verheule heeft inmiddels 
ook met zijn gelijktijdig lopende 
„Beurs van de vrijeti jdskeuken', 
internationale vrijetijdskeuken, 

gezonde lekkerbekken uit alle 
verre horizonten geprikkeld. En 
of hij aan gans die bedoening 
geen stress overhoudt? 

Lionel Verheule: „Toegegeven, de 
periode van die jaarlijkse natuur-
txurs slorpt me helemaal op. Ik 
leef er een gans jaar naartoe. 
Maar ik ben er zeker geen slaaf 
van. Elk jaar, ook nu weer, zeg ik: 

Praktika 
Do vijfde natuurbeurs wordt ge
houden in de Beurshallen van 
Roeselare, volgend weekend, 
op 25, 26 en 27 september Van 
10 tot 20 u. 
Op de stand „de natuurlijke keu
ken" worden demonstraties ge
houden over „Hoe realizeer je 
een dagelijkse gezonde keu
ken". Er is ook de tweede vrije
tijdskeuken: bewaring van 
groenten, maken van zuurkool, 
maken van zoetzure groente, 
drogen van kruiden, bereiden 
van wijnen-
Het koken ook onder „Vapor 
contror, een wereldprimeur En 
nog zoveel wetenswaardighe
den meer. Plus informatie over 
sport en dieet, alternatieve 
energie en de biotuin, gezond 
wonen en slapen. 
Er zijn elke dag ook voordrach
ten voorzien (van de haaranaly-
se en oligo-elementen tot advie
zen van woonbiologen). 
En de lekkerbekken kunnen 
urenlang terecht in het gastro
nomisch restaurant 
Detailinformatie in de Roese-
laarse Hallen of bij organizator 
Verheule, Sint-Elooiswinkel 79, 
Ledegem. Tel 056-50.99.85. 

de volgende beurs mag gerust het 
werk van anderen zijn. 
Door terecht te komen in de we
reld van de natuurvoeding ben ik 
evenwel een kompleet ander, 
vooral gezonder mens, geworden. 
Ik blijf haarkapper Maar ik geef 
ook kursussen voor gezond ko
ken. En ik ben ook Imker gewor
den. 
Nog zo'n openbaring voor mij, die 
wonderwereld van de bijen. Van 
de natuur hebben we nog altijd zo 
enorm veel te leren. Als ik de 
vijfde Vlaamse natuurbeurs in 
Roeselare het tema meegeef „de 
ekologische tjeurs die u helpt 
onze krisis te overleven", dan is 
zulks ook mijn rotsvaste overtui
ging". 
En er zijn zelfs medici die naar de 
raad van kapper Verheule luiste
ren. Geregeld met telefonische 
oproepen. Tot en met op het 
wereldkongres over de niet-toxi-
sche stoffen in Brugge, waar Lio
nel Verheule het dokterspubliek 
zijn niet-wetenschappelijke wijs
heid ten gehore gaf-

(hds) 
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